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Açtfîria saati : 1,30 sonra 

REİS — ikinci Reisvekili Hasan Fehmi B. 
KSMm^BiR;.-:• Feyyaz Ali B. {Yozgâd), Cevdet B. (İCütahyî 

« • » • 

REİS — Meclis kuşat edildi. Zabtı sabık 
hulâsası okpunacak: 

(Kâtip Feyyaz Âli Bey tarafından Zabtı sa
bık hulâsası okundu). 

1. — ZABTI SABIK HÜLASASI 

- Birinci celse 
Hasan Fehmi Beyefendinin tahtı Riyasetlerin

de saat birde bilinikat zaptı sabık hulâsası kıra
at ve tashihan kabul olunduktan sonra şimen
diferlerle seyahat eden yolcularla muhadderata 
teshilât iraesine dair Çelebi Efendinin takrir
lerine dair Nafıa Vekâletinden mevrut tezkerei 
cevabiye kıraat, Heyeti • Vekilenin vazife ve" sa
lâhiyetine dair Karahisar Mebusu Mustafa Be
yin teklifi Encümeni Mahsusa, Kırşehir Mebusu; 
Sadık Beyin muvakkaten işten el çektirilen me
murinin neticei tahkikata kadar bir memuri
yete tâyinleri hakkındaki takriri Lâyiha Encü
menine, Mumaileyhin Çarşamba kazasmdaki 
Gürırmak bataklığının tathirine mütaallik tak
riri Dahiliye Vekâletine, Ayıntâb'm tabiisine 
dair mezun bulunan Maraş ve Ayıntap Mebus
larından mevrut telgraf Heyeti Vekile Riyase
tine, Yüzbaşı Necati imzalı istida Adliye Encü
menine ve Ergani Mebusu Rüştü Beyin muhassa-
satıiia dair takriri hidem'atı vataniyede bulunan 
diğer mebuslar misillü muamele ifa edilmek 
üzere Heyeti idareye havale olundu, Erzurum 
Mebusu Salih Efendinin Moskova'ya giden He
yet hakkında Hariciye Vekâletinden ve Yozgad 
Mebusu Süleyman "Sırrı Beyin Ankara bağların
da kıtaatı askeriye tarafından yapılan tahriba
ta dair Müdafaai Milliye Vekâletinden sual tak
rirlerinin mezkûr vekâletler bütçeleriyle müza

kereleri ^tehir olundu. Bilâhare Hariciye bütçesinin 
müzakeresine geçilerek Erzurum Mebusu Hüseyin 
Avni Beyin talep eylediği izahatın iki gün sonra 

bir eelsei hafiye akdiyle o celsede ita kılınması ten
sip edilerek Hariciye bütçesiyle müzakeresi tehir 
edilmiş olan memurini Hariciyeye verilecek tah
sisatın Heyeti Vekilece takdir edilmesine dair 
lâyihai kanuniyenin müzakeresine geçilip Mu
vazene Encümenine iadesi kabul ve teneffüs için 
celse tatili olundu. 

İkinci celse 
Hasan Fehmi Beyefendinin tahtı riyasetlerinde 

biliçtima Heyeti Vekil eden mevrut 1337 senesi büt
çesi Muvazenei Maliye Encümenine havale edildik
ten sonra Hariciye bütçesi müzakere edilerek 
207 ve 211 nci fasılları Jaynen ve 203, 204, 205, 
206, 208, 209, 210 (A) fasılları tadilen kabul 
ve badehu Müdafaai Milliye Vekâletinin Encü-
menden gelmiş olan bütçesi müzakere edilip 316 
ve 317 nci fasılları ye 326 nci faslın 1 nci nakli
yat maddesi tadilen kabul edilerek 322 nci 
fasıl üzerine müzakerata başlanılmış ve Diyarı-
bekir Mebusu Kadri Bey tarafından vâki olan 
sual üzerine müzakerat cereyan etmekte iken 
ekseriyet kalmadığı cihetle perşembe günü aynı 
saatte içtima edilmek üzere celseye nihayet ve
rildi. 

Reis vekili Kâtip Kâtip 
Hasan Fehmi Feyyaz Âli Mehmet Easim 

REİS — Zabtı sabık hulâsası hakkında mü
talâa var mı efendim? 

ZAMİR B. (Adana) — Reis Bey on beş im
zalı bir takrir vermiştim, zabta. geçmemiş. 

REİS — Efendim zabtı esasıide vardır. Zabtı 
sabıkı kabul edenler lütfen el kaldırsın. Zabıt 
hakkında, itiraz yok; Binaenaleyh, Zabtı sabık 
kabul edildi. 

5. — SUAUiEE 
1. — Bursa Mebusu Operatör Emin Beyin, 

Ankara Belediyesi iıltihabatına dair Dahiliye 
Vekâletinden sual takriri 

REÎS — Belediye intihabatmın reyiâm usu-
liyle •icrasına dair yapılan kanunu Ankara Bele
diyesi tatbikmdan istinkâf ediyor, Dahiliye Ve
kâletince ne gibi tedabir ittihaz edildiğine dair 
Bursa Mebusu Emin Beyin Dahiliye' Vekâletin
den bir sual takriri vardır, Alelusul tebliğ edi
yoruz. 

6. —' MAZBATBA&AH 

1. — Aşar bakayasının aidat ile tahsili için 
bütçeye zamaim icrasına dair kanun lâyihası ve 
Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 

REÎS '-— Emanet aşar bakayasının tahsili 
için bütçeye zamaim icrası hakkında Maliye Ve-

— 268 
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kâletinin teklifi üzerine Muvazene! Maliye Encü
meni mazbatası. Malûmu âlileri 1336 bütçesine 
zamaim ilâvesine dairdir. Halbuki sene nihayet 
bulmuştur ve Maliye Vekâletinin bütçesi de ka
bul edilmiş olduğu için bu lâyihanın müzakere
sine mahal kalmamıştır. Binaenaleyh, Heyeti 
Celilenizde başka bir mütalâa varsa buyurunuz. 
(Hayır, sesleri). Bu lâyihai kanuniyenin müza
keresine mahal olmadığını tensip edenler lütfen 
el kaldırsın. Tensip edilmiştir efendim/ 

4. — TAKRİRLER 

1. — Ergani Mebusu Emin ve Hakkı Beyle
rin, Polo merkezi ile nahiyelerinde mektep açıl
masına dmr taki'irleri 

REİS — Palo merkezinde ve nahiyelerinde 
mektep küşadına dair Ergani Mebuslarının tak
riri vardır, Tensip buyurursanız Maarif Vekâle
tine havale edelim. (Münasip sesleri). İtiraz 
yok. Binaenaleyh, Maarif Vekâletine havale edi
yoruz. 

2. — TEKLİFLER 

1. —- Ertuğrul Mebusu Mustafa Kemal Be
yin, Bilecik^te bir leyli sultani küşadi hakkında 
teklifi kanunisi (2/224) 

REİS — Ertuğrul livasının merkezi olan Bi-
lecikte leyli sultani kuşat edilmesine dair Ertuğ
rul Mebusu Mustafa Kemal Beyin bir teklifi ka
nunisi var, alelusul Lâyiha Encümenine havale 
ediyoruz. 

3. — DÎVANI RİYASET KARARLARI 

1. — Bir numaralı Ankara İstiklâl mahkeme
sinden maadasının lâğvi hakkındaki Divanı Ri
yaset karan 

REİS — İstiklâl Mahkemelerinin vaziyeti hâ-
zırasına dair Divanı Riyasetin kararı okunacak
tır: 

Heyeti Umumiye 

Esbabı mucibe 
17 . I I . 1337 

Memlekette isyan ve ihtilâf zuhur ederek şe-
kavetin tahammülfersa bir hale geldiği zaman
larda idarei örfiye ilâniyle mücrimleri örf en te
dip eylemekten ise tariki kaza ile şeklü maksadı 
temin eylemek daha mühim fevait temin ede
ceği Meclisi Âlice teemmül edilerek tanzim kılı
nan kanunu mahsus mucibince teşkil edilen İs
tiklâl Mahkemeleri'vazifeye mübaşeret ve bugü
ne kadar devam eden faaliyetlerinden memleket 
için hakikaten müsbet ve nafi fevait elde edildi
ği gerek bakaya ve firarilerin elde edilmesinden 

ve gerek hafiye ve casus teşkilâtı üzerine tesiri 
azîm bıraktığı ve ahlâkan düşkün olan. menfaat-
perestanı da dairei edep ve ahlâka irca eylediği 
tecrübeten sabit olmaktadır. Maahaza xm bir ay-
danberi Büyük Millet Meclisi ve Hükümetinin 
mesaii memdühasiyle biinayetüllâhi taâlâ mem^ 
lekette hali tabii derecesinde sükûn temin edil
mesine mebrii fevkalâde mahkemelerin devamı 
faaliyetleri o teşkilâtın kıymet ve ehemmiyetini 
tenkis edeceği varidi hatır olmasına ve âtiyen 
ihtiyaç mahsus bulunduğu zaman yine Meclisi 
Âlinin karar ve tensibiyle lüzum görülen mahak 
de İstiklâl mahkemesi teşkili her zaman için 
mümkün olacağına binaen elyeVm meşgul olduğu 
mühim işlerin hitamı şimdilik faaliyete devamı 
zaruri olan (1) numaralı İstiklâl mahkemesinden 
maada diğer İstiklâl Mahkemelerinin terki faa
liyet ederek Meclise iltihakları ve derdest bulu
nan mevaddm kavanini umumiye mucibince me-
hakimi nizamiye ile askerî divanı harplere tev
dii Divanı Riyasetçe tensip edildiğinden Heyeti 
Umumiyece de berveçhi âti kararnamenin kabulü 
nü teklif eyleriz. .-

Kararname 
(1) numaralı Ankara İstiklâl mahkemesinden 

maada bilûmum İstiklâl Mahkemelerinin şimdi
lik faaliyetine nihayet verilmiş ve Meclise davet 
edilmiştir. Bu mahkemelerde derdest bulunan 
mevaddan kavanini umumiye mucibince mehaki-
mi nizamiyeye ait olanları mahâkimi nizami-
miyeye ve kavanini . askeriye mucibince 
Divanı harplere ait olanları da askerî divanı 
harplere devredilecektir. İstiklâl mahkemeleri 
hakkındaki kanunun tatbiki münhasıran İstiklâl. 
mahkemelerine aittir. İşbu kararname Büyük 
Millet Meclisinin 17 Şubat 1337 tarihli içtimai 
umumisinde kabul olunmuştur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi 
Mustafa Kemal : . 

Reisisani İkinci Reisvekilî İdare Memuru 
Celâlettin Arif Hasan Fehmi Emir 
Kâtip ^ Kâtip Kâtip Kâtip Kâtip 

Feyyaz Âli Cevdet Rasim Atâ Ragıp 

(Çok muvafık sesleri). 
REİS — Kararnameye geçilmesini kabul bu

yuranlar el kaldırsın (Gürültüler). 
SALİH Ef. (Erzurum) —• Sureti umumiyede 

suiistimal edenler, sureti umumiyede hırsızlık 
edenler doğrudan doğruya İstiklâl Mahkemeleri
ne sevkedilmek üzere kararnameyi şey edelim. 
(Ayrıca yaparız sesleri), 

(Kararname tekrar okundu). 
(Kabul sesleri). 
REİS — Bu kararnameyi kabul buyuranlar 

lütfen ellerini kaldırsın. (Kabul sesleri). (Söz 
veriniz efendim sesleri). 

FEYZİ Ef. (Malatya) - - Ekseriyeti azîme 
var, müzakereye hacet yok. 
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ÜEIS —- İ&rarhâmeyi kabul etmiyenler lüt

fen el kaldırsın. Ekseriyeti âzîme ile tasvibi ka
bul edildi efendim. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgadj.— Bir 
kere milletten sormalıdır ki, bunun lüzumu yar 
mı, yok mu? 

2. — Amasya Mebusu İlamdı Beyle 95 refi
kinin mebdei içtimain 1337 Martı iptidasına 
tahviline dair takriri, Erzurum Mebusu Hüseyin 
Avni Beyin azanın tahsisat ve tazminat meselesi 
nin halledilmesine dair takriri ve Nisabı Müza
kere Kanununun altıncı ve 8 nci maddelerinin ta
dili hakkında Divanı Riyaset kararı 

RElS •— Meclisi Âliden iki gün evvel Divana 
havale edilen 60 küsur imzalı takrirler üzerine . 
Divanı Riyaset karan okunacak: 

16 . II- . İ337 
Heyeti Umumiyeye 

Mecliste daha büyük bir ekseriyeti temin için 
Mart 1337 senesinden itibaren mezun bulunan 
âzayi kiramın hemen davet edilmesi lâzımgeldi-
ğinden tahsisatın sureti itasının pivanı Riyaset
çe tetkik edilmesine dair Heyeti Umumiyeden 
muhavvel takrirler üzerine tetkikatı lâzime icra 
edildi. Senenin dört ayında fazla ve sekiz ayın
da daha az tahsisat itasiyle tahsisat ve tazminat 
devreleri gibi iki kısma tefriki senenin muay
yen zamanlarında bir müddeti mâlûme için içti
ma eden teşriî meclislerdeki mevzu usulün tatbi
ki demek olup halbuki, müstdnirreu münakit 
bulunan Büyük Millet''Meclisin d t bu usulün de
vamı müsbet bir fayda temin edemedikten baş-

•ka jnuameleten teşevvüşatı mucip ve binnetioe 
senenin sekiz ayında Mecliste az miktarda âzanui 
katması gibi maksadı esasiye münafi bir vaziyet 
ihdas etmekte olduğu tecrübeten sabit olmasına 
binaen bir sene zarfında verilen meblâğı Meclis 
müstemir bulunduğu müddetçe şuhura. taksim 
eylemek suretiyle mahiye iki yüz lira tahsisat 
itası ve müvekkilleri ile senede bir defa temas 
eylemek lüzumu teşriî ve zarureti zâtiyeyi dahi 
temin edebilmek için âzayi kiramın azimet ve av
det eyyamı hariç olmak üzere senede üç mah 
mezun addedilmeleri ve mezuniyetlerin bir kai-
dei muttarıda tahtında meslek ve ihtiyaca göre 
münavebeten icrasiyle âzayi kiramın üç rubunun 
her zaman Mecliste mevcut bulundurulması mad
deten ve manen fevaidi azimeyi mucip olacağın
dan Nisabı Müzakere Kanununun altıncı ve se
kizinci maddelerinin bu esasa göre tadili lüzu
munun Heyeti Umumiyeye arzına ekseriyetle ka
rar verildi. Reisisani 

Celâleddin Arif 

2. — Siverek Mebusu Mustafa Lûtfi Beyle ar
kadaşlarının, Nisabı Müzakere Kanununun altın
cı ve sekizinci maddelerinin tadiline dair teklifi . 
kanunisi (2/234) 

.1337 C : 1 
REİS — Buna dair bir teklifi kanuni vardır; 

Teklifi kanuni 
Esbabı mucibesini şifahen arzedeceğimiz veç/ 

hile mevaddı âtiyei kanuniyenin müstacelen mü
zakeresi için ruznameye ithalini arz ye teklif 
eyleriz. 

Nisabı Müzakere Kanununun altıncı ve seki
zinci maddeleri makamına kaim olmak üzere me
vaddı âtiye kabul edilmiştir. 

MADDE 1. — Büyük Millet Meclisi müstemir-
ren münakit bulunduğu müddetçe azasına 1 Mart 
1337 tarihinden itibaren şehrî iki yüz lira tahsisat 
ita olunur. , 

MADDE 2. — Mezun bulunan Büyük Millet 
Meclisi azasının dairei intihabiyelerine azimet 
ve avdetleri için muayyen olan eyyam ayrıca ilâ
ve edilmek şartiyle senede üç aya mahsus tahsi
satın nısfı ita olunur. Üç mahdan ziyade me
zun olan azaya fazla, günler için bir şey verilmez.-

14 Şubat 1337 
9 Cemaziyelâhir 1339 

Siverek Ankara Lâzistan 
Mustafa Ömer Mümtaz Esat 

Kayseri Genç Tokad 
Atıf Celâl Mustafa 
Sinob Ayıntab Mardin 

Mehmet Şerif Hafız Şahin Derviş 
Gümüşhane İsparta Oltu 

Ruşen Remzi Rüstem 
Yozgad Kırşehir Siverek 
Bahri Sadık Abdülgani 
Burdur İsparta Ergani 
Ali Ulvi Hüseyin Hüsnü Hakkı 

Bolu Muş Kırşehir 
Abdullah Sabri Mahmul Sait Cevdet 

Genç Denizli Hakkâri 
Fikri Faik Hastan Mazhar Müfit 

Mersin .Van Karahisarı Şarkî 
Yusuf Ziya Tevfik Mustafa 

Canik Tokad Mersin 
Ahmet Nafiz Rifat Muhtar fikri 

İçel Denizli 
Elhaç Hüseyin Mazlum Baba 

Karahisarı Şarkî Bolu 
Mesut Nuri 

Lâzistan Trabzon Muş 
Abidin Hasan Hüsnü Rıza 

Yozgad Karahisarı Şarkî Üsküdar 
Rıza Memduh Necdet Salâhaddin 
İzmit. Üsküdar Aydın 

Abdullah Hüseyin Hüsnü Tahsin 
Muş Konya Aydın 
Kasım Abdülhalim Çelebi Esat 

Malatya Karesi Cebelibereket 
Feyzi Kâzım Rasim, 

Diyarbekir Biga Erzurum 
Hacı Şükrü Mehmet Salih 

270 — 
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Ergani Bitlis Yozgad 
Rüştü Derviş Ahmet 

Genç Dersim izmit 
Fikri Abdülhak Tevfik Hamdi 

Dersim Yan 
Diyap Hasan Sıddık 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Usulü 
müzakere hakkında söyliyeceğim. Bu müzakere
nin hafiyen olmasını teklif eylerim. 

REİS — Divanın kararı bir prensip halindedir. 
Halbuki takrir maddei kanuniye şeklinde iki mad
dedir. Her ikisi de okundu. Evvelâ Divanın tek
lifinin, teklifi kanuni gibi, müstaeelen ruzııa-
meye ithalini kabul edenler el kaldırsın. Kabul 
edildi efendim. Şimdi müzakerei esasiyeye gi
reriz. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Ben
deniz tekrar rica ederim, bu, ee&ei hafiyede 
olsun. 

MUHİDDlN BAHA B. (Bursa) — Efendim, 
Meclisin, tahsisata dair olan müzakeratı ekseriya 
suitef ehhümatı mucip oluyor. Bazı arkadaşlar her
hangi bir şeyin lehinde bulunuyorlarmiş ve bazı -
arkadaşlar da güya para hususunda lâkayıt kalı-
yorlarmış gibi bir vaziyet hâsıl oluyor. İstanbul 
Meclisinde de, her mecliste de âzanm kendisine 
ait mesaili maliyede söz söylemesi müteamil de
ğildir. Kabul veya reddedilir. Zatı âlinizin 
arayı şaibesine arzolunur. Herkes para husu
sunda lâkayıttır. Ya kabul ya reddedersiniz 
(Bilâmüzakere kabul edelim sesleri. Bravo ses
leri)... 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkındaki mü
zakereden sarfınazar ediyorsanız rey ile meseleyi 
haliederiz. Heyeti umumiyesi hakkında müzake
reyi kâfi görenler ellerini kaldırsın. (Müzakere 
kâfi görüldü) ve şu noktayı izah edeyim ki; me
sele; Divanın esbabı mucibe kararında da izah 
olunduğu veçhile, Mecliste fazla zevatın, her za
man için ekseriyeti azimenin bulunmasını temin 
edecek bir şekilden ibarettir, zait bir mesele yok
tur. (Tahsisata dair olan maddeler tekrar okun
du). 

R E İ S — Efendim, tâyini esami ile reyi âlini
ze vazediyorum. Reyinizi istimal ediniz. 

7. — MÜZAKERE EDÎLEN MADDELER 

1. •— Seyyar Jandarma Kanununa müzeyyel 
kanun layiha.ii ve Dahiliye ve Müdafaai Milliye 

Encümenleri mazbataları 

REİS — Seyyar jandarmaya efrat kabulü 
hakkındaki teklifi kanuniye dair Müdafaai Mil
liye Encümeni mazbatası vardır. Malûmu âli
leri seyyar jandarma Heyeti Celilece reddedil
miştir. Bu derdest olan lâyihai kanuniyenin 
müzakeresi ne lüzum ve mahal kalmıyor. Hilâfı
na mütalâa var mı? (Hayır sesleri). Müzakere

sine mahal olmadığını tensip buyuranlar lütfen 
el kaldırsın. Kabul edildi. 

2. —r 1336 senesi Muvazenei Umumiye kanunu 
lâyihası ve Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 

A — Hariciye Vekâleti bütçesi 

REİS — Geçenki celsede .fasılları müzakere 
edilip kabul buyurulan hariciye bütçesinin yekû
nu olvakit Heyeti Oelilenize arzedilmemişti. Bir
çok zam ve tenziller vukubulmuştu. Tetkikat icra 
edildi. Hariciye bütçesinin yekûnu (303 748) lira
dan ibaret oluyor. Hariciye bütçesinin yekûnunu 
(303 748) lira olarak kabul edenler lütfen el kal
dırsın. Kabul edilmiştir efendim.. 

Ruznamei müzakerata geçiyoruz. Evrakı va
ride bitmiştir. Efendim, Müdafaai Milliye bütçe
sinin bakiyei müzakeratına başlayacağız Fakat 
Müdafaai Milliye Vekâletinden kimse yok... 

Seyahatinden avdet eden Kütahya Mebusu 
Besim Atalay Bey arkadaşımız Meclisi ^Alinize 
bazı beyanatta bulunmak istiyorlar buyurun. 

BESİM ATALAY B. (Kütahya) — Müsaade 
buyurunuz, cumartesi günü hafi celseda söyleye
yim. 

REÎS — Efendim, bütçe müzakeresine devam 
edebilmek için henüz vekâletlerden kimse gelme
miştir. Diğer mesailin müzakeresine geçiyoruz. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Tarik 
bedeli kanununa geçelim. 

REİS — Tahsisatın sureti itasına dair olan 
teklif otuz iki redde karşı altmış dokuz rey ile 
katiyetle kabul edilmiştir. 

2. — Kastamonu Mebusu Şabri Beyin, Tarik 
bedelâtı nakdiyesi hakkındaki teklifi kanunisiyle 
(2/15) Muvazenei Maliye, Nafıa ve Dahiliye En
cümenleri mazbataları ve Tarik Bedeli nakdisi 
Kanununun birinci maddesinin tadiline dair ka
nun lâyihası ve Kavanini Maliye ve Nafıa Encü
menleri mazbataları 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
İdarei vilâyet kanunu mucibince vari

datı hususiyei vilâyeti teşkil eden erkam 
galâyi es'ar dolayısiyle amele yevmiyesi
nin beş, altı kat . tezayüt etmesi hu
susi bütçelerden maaş alan memurin ve mu
allimine tahsisatı fevkalâde itası gibi mübremü-
lihtiyar masarife karşı lâşey mesabesinde olduğu 
halde vilâyat mecalisi umumiyesine yeniden tar
hı tekâlif salâhiyeti verilmemesi vilâyatm fikri 
ümran ve terakkisini akim, hususi bütçeleri mef
luç bir halde bırakmıştır. Şu vaziyeti elime dört 
ay evvel İstanbul Hükümeti merkeziyesinin 
nazarı dikkatini celbederek varidatı vilâyetin 
en başlıealarını teşkil eden ve miktarı dört 
günlük amele yevmiyesine mukabil âzami kırk 
kuruş olan tarik bedeli nakdisinin iki yüz ku-
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ruşa iblâğı hakkında lâyihai kanuniye tanzimi
ne himmet buyurulmuş ise de merasimi kahuiye-
sinin pek bati cereyanından dolayı ümranı mem
leket namına olan bu teşebbüs müntici muvaffa
kiyet olamamış her hayırlı işler gibi Büyük 
Millet Meclisinin sahai iştigaline kalmış oldu
ğundan bu bapta mevaddı âtiyenin kabul ve neş
rini arz ve teklif eylerim. 

BİRİNCİ MADDE — Dört günlük amele 
yevmiyesi mukabili alman tarik bedelâtı nakdi-
yesi her vilâyetteki amele yevmiye rayici göze
tilmek şartiyle her mahallin me calisi umunıiye-
since iki yüz kuruşu tecavüz etmemek üzere tak
dir olunur. 

Mecalisi umumiyenin münakit olmadığı za
manlarda bu vazife encümeni daimî vilâyete 
mevdudur. 

İKİNCİ MADDE — Tarik bedelâtı nakdiyesi 
Haziran ve Eylül iptidalarında iki taksitte is
tifa kılınacaktır. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Tarik bedelâtı nakdi-
yesinin miktar ve taksiti hakkındaki ahkâm mül
gadır. 

DÖRDÜNCÜ MADDE — İşbu kanun tarihi 
neşrinden itibaren muteberdir. 

İşbu teklifin Lâyiha Encümeninde Dahiliye 
ve Nafıa Vekillerinin huzuriyle müstaeelen mü
zakere olunarak muaddelen neşrini talep eyle
rim. 

11 Mayıs 1336 
Kastamonu Mebusu 

•i Sabrı 

Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 
Tarik bedclâtının tezyidi hakkında Nafıa İc

ra Vekâletince bir lâyiha tanzim ve Heyeti Umu-
miyeye derdesti takdim bulunduğu anlaşıldığın
dan lâyiha ile birleşttirilmek üzere Nafıa Encü
menine tevdii tezekkür kılındı. 

16 Mayıs 1336 
Maliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Ferid Fuad 

Nafıa Encümeni mazbatası 
Kastamonu Mebusu Sabri Bey tarafından 

Riyaseti Celileye takdim ve encümenimize hava
le ve tevdi buyurulan ve Maliye Encümeni mü
talâasını da muhtevi bulunan merbut 11 Nisan 
1336 tarihli takrir mütalâa olunmuş ve münde-
ricatından galâyi es 'ar dolayısiyle her tarafta 
amele yevmiyesi beş ,altı misli tezayüt ettiği 
halde varidatı hususiyei Devleti teşkil eden ta
rik bedelâtı nakdiyesinin dört günlük amele 
yevmiyesine mukabil bu ana kadar âzami kırk 
kuruş alınması, hususi bütçelerden maaş alan 
memurin ve muallimine tahsisatı fevkalâde ve 

maaşatı asliyeleri gibi lâzimülihtiyar masarifi 
yevmiyenin ademi tesviyesini istilzam etmekte 

olduğu v.e bu cihet, İstanbul Vilâyeti Mecilisi 
. Umumisince mukaddema nazarı dikkate alınmış 
1 bulu.nduğu cihetle vilâyatı sairede dahi bedelâtı 
, mezkûrenin iki yüz kuruşa iblâğ ve bunun için 
J de berveçhi âti mevaddı kanuniyenin kabul ve 

neşri lüzumu teklif olunduğu anlaşılmıştır. Şöy
le ki: 

MADDE 1. — Dört günlük amele yevmiyesi
ne mukabil olman tarik bedelâtı nakdiyesi her 
vilâyetteki amele yevmiye rayici gözetilmek şar
tiyle her mahallin mecalisi ümumiyesince iki 
yüz kuruşu tecavüz etmemek üzere takdir olu
nur. Mecalisi umumiyenin münakit olmadığı 
zamanlarda bu vazife encümeni damii vilâyete 
mevdudur. 

MADDE 2. — Tarik bedelâtı nakdiyesi Hazi
ran ve Eylül aylarmda ve iki taksitte istifa kılı
nacaktır. 

MADDE 3. — Tarik bedelâtı nakdiyesinin 
miktar ve taksiti hakkındaki ahkâm mülga

dır.. 
Mumaileyh Sabri Beyin serdettiği mütalâa 

ve esbap varit olmakla beraber bu ana kadar ve 
bilhassa harbi meşumu ahir içinde yolsuzluk yü
zünden yatanın mâruz kaldığı felâket ve mille
tin iktisaden duçar olduğu mahrumiyet pişi te
emmül ve tezekküre alınarak mesele encümeni-
mjzee daha şümullü ve daha amik düşünülmüş 
ve tenviri hakikat zımnınd ezcümle Ankara 
vilâyeti tarik bedelâtı nakdiyesinin misal olarak 
arzına mecburiyet hâsıl olmuştur. Mezkûr vilâ
yet dâhilinde beher amele için âzami kırk kuruş 
tarik bedeli istifa edildiğine ve senevî tahakkuk 
eden amelei mükellefenin miktarı aitmiş bin 
aded olmasına nazaran bedelâtı mezkûrenin 

2 4000 000 kuruş yani 24 bin liradan ibaret oldu
ğu anlaşılmaktadır. Sarp arazide beher kilo
metre yol için ekalli on bin ve arızasız mahal
lerde dahi beş, altı bin lira kadar bir masraf 
ihtiyarı zaruriyatı fenniyesi nazarı dikkate alı
nırsa vilâyeti mezkûreden tahsil olunan bedel ile 
senevi ancak iki buçuk nihayet üç kilometre ka
dar bir yol inşa olunabileceği sabit ve yüz binler
ce kilometreye ihtiyacı derkâr olan dâhili va
tanda oldukça bir yol vücude getirebil
mek için tarik bedelâtınm değil iki yüz, hat
tâ daha ziyade miktara iblâğı zarureti tahak
kuk etmiştir. 

Binaenaleyh işte bu mütalâaya mebnidir ki 
encümenimiz halkın servet ve seviyei irfanını 
nazarı dikkate alarak tarhı tekâlife derecei if
ratı iltizam etmemiş olmakla ve aynı zamanda 
kabiliyeti tatbikiyesi de görülmüş bulunmak üze
re teklif edilen mevaddı kanuniyeyi biraz daha 
tevsi ve tatbikatını teşrî ve teshil ve bedelâtı 

— 272 —. 



î : 152 17.2.1337 « : - l 
Mezkûrenin tedahülde kalmaksrzm cibayet ve 
aynı zamanda istifa olunan bu bedelin turuku 
umumiye ve resmiyeye hasır ve tahsisiyle kaza 
ve nevahi ve henüz yekdiğeri arasında âdi keçi 
yolu bile mevcut olmıyan köylerimizin de bir
birine muvasalasını temin için vatana hizmet 
arzu ve hissiyatını taşıdığı halde Cemi îanat Ka
nunu ve Kanunu Cezadaki mevad ahkâmrnm 
haylûletiyle bunu fiilen izhara kudretyab olamı-
yan ve bazan dahi bu gibi hidematı vataniyeleri 
yüzünden pek büyük felâket ve mesuliyete mâ
ruz kaldıkları emsali adidesîyle sabit olan idare 
memurlarına da bir nevi hizmet salâhiyet ve 
kabiliyeti verilmiş olmak üzere teklifi mezkûr 
berveçhi âti tadil .edilmiştir. Şöyle k i : 

MADDE 1. — Dört günlük amele yevmiyesi 
mukabili alman tarik bedelâtı nakdiyesi her vi
lâyet veya liva dahilindeki amel» yevmiye rayi
ci gözetilmek ve haddi asgari yüz ve âzami 250 
kuruş olmak üzere ve her mahallin cemiyeti be
lediyesince tarh ve takdir olunur. 

MM3DE 2 . — Tarik bedeli nakdisi Tahsil 
Emval Kanunu ahkâmma tevfikan Haziran ve 
Eylül aylarında ve iki taksitte Mifa olunur. 

MADDE 3. '•— Mükellef bilcümle memurinin 
tarik bedeli nakdileri Haziran maaşlarından kat 
•ve tevkif olunmak suretiyle defaten ahiz ve tah
sil olunur. 

MADDE 4. — Tarik bedeli nakdisi tahsila
tından yüzde iki kuruşu idare ve malmemurları-
na ait olarak ita : ve talîmatnamei mahsusasına 
tevfikan tevzi olunur. 

MADDE 5. — Her şahıs mükellefiyeti nakdi-
yesînden maada bulunduğu kaza ve nahiye dahi
linde Ve kasaba ve karyelerine dört saat me
safeyi tecavüz etmiyen ve memurini idare ve 
fehniyenin tâyin ve irae eyliyeeekleri mahaller
deki turuku âdiye ve hususiyede: senede iki gün-
bedenen çalışmağa ve bu mükellefiyeti bizzat 
ifa etmek tetemiyen şahıs kendi yerlerine başkaca 
amele göndermek suretiyle ifayi mükellefiyet ey
lemeye mecburdur. 

MADDE 6. — Tarik mükellefiyeti hakkın
daki kanunla kanunu mezkûre müzeyyel 27 Şu
bat 1329 tarihli , kararnamenin işbu mevaddı 
kanuniye tearuz eden maddeleri ahkâmı müga-
dır. 

MADDE 7. — işbu kanunun tatbik ve ierayi 
ahkâmına Dahiliye, Maliye ve Nafıa Vekilleri 
memurdur. 

MADDE 8. — işbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren mer'idir. 

Târik bedelâtı nakdiyesinin tezyidi hakkın
da Kastamonu Mebusu Sabri Bey tarafından 
teklif ve encümenimize tevdi olunan mevaddı 

kanuniyeyi tevsian tanzim olunan lâyihai kanu
niye ve esbabı mueibesi eneümenimîzee taisilen 
balâya dercedilmiş olmakla encümeni âlilerince 
de mütalâa ve icabı ifa olunmak üzere Dahiliye 
Encümeni Riyaseti aliyesine tevdii tezekkür 
kılındı. • ' . . . ' " ' 

25 Mayıs 1336 
Nafıa En. Reisi M. M. Kâtip 

Kastamonu Yozgad Kayseri 
Rüştü Süleyman Sırrı Osman Zeki 

Müştak 

Dahiliye Encümeni mazbatası 

Kastamonu • Mebusu Sabri Bey tarafından 
Makamı' Celili Riyasete takdim edilip Maliye, 
Nafıa ve Dahiliye Encümenlerine havale ve tev
di buyurulmuş olan 11 Mayıs 1336 tarihli tak- . 
rîr ile Maliye \ e Nafıa Encümenlerinin mazbata
ları encümenim/izce tetkik ve müzakere olundu. 

Gerek takriıde ve gerek Nafıa Encümeninin 
mazbatasında tasrih edildiği vv.hile dört günlük 
amele yevm'-y'sine mukabı s â? uım kırk kuru* 
alınması Harbi umuminin fiyatı eşya üzerinde 
her yerde olduğu gibi memleketimizde de husule 
getirdiği tezayüdü fevkalâde karşısında hiç mesa
besine tenezzül etmiş ve şimdiye kadar alı
nan bu meblâğ ile matlup ve mültezem fayda
nın istihsal edilememesi tarik mükellefiyetinde 
ciddi ve esaslı tebeddülat icrasına lüzum göster
miş ve bu noktai- nazarla Nafıa Encümeninin 
mütalâasına encümenimizce de iştirak mecburi
yeti göıüler ek Nafıa Encümeninin ihzar ve teklif 
eylediği esasatta bazı tadilât icrasiyle mevadı âti-
yenin teklifi takarrür etmiştir. Encümnece de 
kabulüne ihtiyacı hakiki görülen esasattan birisi 
mecalisi umumiyelerce arzuyu umumî ve ihtiya-
catı mahalliye nazarı itibara alınarak miktar ile 
tezyit olunmak üzere tarik mükellefiyeti asgari 
6 gün kabul edilmiştir. • 

ikincisi hayli müddettenberi tarik mükellefi
yetinin nakden ifası hususu kabul edilmesinden 
bittecrübe sabit olduğu veçhile memleketimizin 
nikatı muhtelif esinde meşhut bir faidei umu
miye temin edilemedikten başka mükellefiyetin 
iskatı mükellefiyet ve tediyei. deyin hususundaki 
taallülâtı yüzünden bugünkü ahvale göre lâşey 
mesabesinde bulunan kırk kuruşun dahi tahsiline 
muvaffaka olunamıyarak hem turuku umumiye-
miz malum olduğu şekilde kalmış hem de bu 
emre matuf varidatı Hazine duçarı tenakus ol
muştur. Hayatı iktisadiyei millet üzerine mü
essir olduğu şüphesiz bulunan yolların inşa ve 
tamiriyle uzun müddettir esbabı maruza dola-
yısiyle iştigal edilememesi enzarî umumiyede 
para yerine bilfiil inşaat icrası lüzumuna doğru 
hakikî bir arzu husule getirdiğine muttali olan 
encümenimiz şimdiye kadar ayrı ayrı tecrübe 
edilen, bedelen ve bedenen esaslarını bîlkabul bu 
iki şiktan birisinin kabul ve tatİrikında mükellefi 

_ 2T73 — 



î : 152 17.2.1337 0 : 1 
muhtar bir&kmış ve ikmci maddeyi bu esasa bi
naen kabul eylemiş. Üçüncü maddede tasrih 
edildiği veçhile bedelen ifayi mükellefiyet etmek 
isteyenlerden o mahaldeki amele yevmiyesi ra
yicine göre bedel istifası kabul olunarak dör
düncü madde mucibince amelei mükellefenin 
hududu mesaisini tâyin salâhiyeti de mahallî 
mecalisi umumiyelerine terk edilmiştir. 

Mevadı sairesi işbu esasat nazarı dikkate alı
narak tertip ve tanzim edilmiş olduğundan He
yeti Umumiyeye arzolunmak üzere merbutiyle 
maan Makamı Celili Riyasete takdim kılınır. 

8 Eylül 1336 
Dahiliye En. R. M. M. Kâtip 

Trabzon Konya Erzincan 
Hamit Refik Tevfik 

Âza Âza Âza 
Genç Kastamonu Bitlis 
Celâl * Dır. Suad Resul Sıtkı 

Âza 
Kadri 

Tarik mükellefiyeti kanunu' 

MADDE 1. — Tarik mükellefiyeti asgari ola
rak altı gündür. Maamafih mecalisi ııınumiye ih-
tiyacatı mahalliye ve arzuyu umumiyi nazarı iti
bara alarak miktarını tezyide salâhiyettardır. 

MADDE 2. — Mükellefiyet bedelen veya be
denen ifa olunur. 

MADDE 3. —.Bedelen- ifayı mükellefiyet etmek 
isteyenlerden o mahaldeki amele yevmiyesi rayi
cine nazaran tahsil olunur. 

MADDE 4. — Amelei mükellefenin hududu 
mesaisini tâyin etmek mahalli mecalisi umumiye--. 
sine aittir. 

MADDE 5. — Tarik mükellefiyeti (Bedeli 
nakdisi) Hazineden maaş almakta bulunan bilû
mum mükellef memurine şâmildir. 

MADDE 6. — Tarik bedeli nakdisi iki tak
sitte tahsil olunur. Tahsilat zamanının takdir ve 
tâyini mecalisi umumiyeye aittir. 

MADDE 7. — Tarik mükellefiyeti hakın-
daki kanunla kanunu mezkûre müzeyyeİ 
24 şubat 1329 tarihli kararnamenin işbu maddei 
kanuniye ile taaruz eden maddeleri mefsuhtur. 

MADDE 8. — îşbu kanunun tatbik ve ieıayi 
ahkâmına Dahiliye, Maliye, Nafıa Vekilleri me
murdur. 

MADDE 9. — îşbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren mer'idir. 

1 Teşrinisani 1336 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Heyeti Vekilenin 28 . X . 1336 tarihindeki iç-

timamda kabul edilen lâyihai kanuniye ile es

babı mucibe lâyihası rapten takdim kılınmakla 
ifayı muktazasmı rica ederim efendim. 

Büyük Millet Meclisi Reisi 
M. Kemal 

Esbabı mucibe lâyihası 

Dâhil vilâyette en âdi bir amele yevmiyesinin 
dahi vasati yüz kuruştan dûn bulunmaması do-
layısiyle dört amele yevmiyesi olan bedeli mez
kûrun 12 - 40 kuruş üzerinden tahsiline devam 
edilmesi hiç bir suretle muvafıkı hal ve maslahat 
olmadığı gibi bütçede husul tevazün keyfiyetini 
de imkânsız kılmakta bulunduğundan haddi lâ-
yıkma iblâğ edilmek üzere lüzumu tezyidi Konya 
vilâyetinden bildirilmiştir. Filhakika Harbi 
umuminin ilâd eylediği ahvali cedidei iktisadiye 
her şeyi zirüzeler eylemiş ve kavaimi nakdiyenin 
ihraciyle altın ve kâğıt fiyatları arasında bire beş 
nispetinde mühim bir fark ve eşyada da altın ve 
evrakı nakdiyeye nispetle iki türlü fiyat vücuda 
gelmiş olduğu gibi beş seneye karıp müddet te
madi eden Harbi umumide binlerce müstahsili 
toprağa kalbetmekle her milletin kabiliyet ve 
kudreti istihsaliyesini tenzil eylemiş ve şu su
retle bir taraftan her yerde eşya ve malzeme 
fiyatlarında sabıkına nispetle bire on beş bazı 
kere daha fazla miktarda tereffü bulunduğu gi
bi aynı zamanda amele ücuratında da fevkalâ
de bir tezayüt husule gelerek kanunda akdem
ce tâyin olunan bedeli nakdî lâşey derecesinde 
kalmış ve binaenaleyh bedeli mezkûrla memle
ketin bilhassa şu sırada en ziyade muhtaç bu
lunduğu yolların küsadı şöyle dursun tamiri 
dahi imkânsız bulunmuştur. Esbabı maruzaya 
binaen tarik bedelinin her tarafta haddi lâyı-
kına iblâğı bir emri zaruri ve mecburi olup ge
rek evrakı nakdiye kıymetinde ve gerek ücurat 
ve fiyatlardaki kararsızlığa binaen halihazırda 
muayyen bir nispet takdiri gayrikabil bulundu
ğundan esbabı fevkalâde! iktisadiyenin zevaline 
kadar bedeli mezkûrun her sene rayici mahalli
ye nazaran dört amele yevmiyesi esas olmak 
üzere mahalleri mecalisi umumiyesince tesbiti 
muvafık görülmüş olmakla tesrii müzakere ve 
intacı müsterhamdır. 

4 Teşrinievvel 1336 

Tarik bedeli nakdisi kanununun birinci maddesi 
makamına kaim olmak üzere tanzim olunan 

maddei kanuniye 

MADDE 1. — Memaliki Osmaniyede sakin 
bilûmum nüfusu zükûr on sekiz yaşmdan alt
mış yaşma kadar tarik bedeli nakdisiyle mükel
lef tutulacaktır. Mâlûlin ve silâh altında bulu
nan bilcümle efradı askeriye tarik mükellefiye
tinden mafudur. Tarik bedeli nakdisinin mikta
rı rayici mahalliye göre dört amele yevmiyesi 
esas olmak üzere her vilâyet veya müstakil liva-
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nm meclis umumisi tarafından takdir oluna
caktır. 

MADDE 2. — 1336 seneı maliyesi tarik be-
deİâtı bu kanun mucibince taayyün edecek mik-. 
tar üzerinden tahsil edilecektir. 

MADDE 3. — İşbu kanunun icrayi ahkâmı
na Dahiliye Vekâleti memurdur. 

11 Teşrinisani 1336 
Büyük Millet 
Meclisi Reisi Seriye V. M. M. V, 
Mustafa Kemal Fehmi Fevzi 

Ad. V.'N. Da. V. V. Ha. V. V. 
Ahmet Muhtar Adnan Ahmet Muhtar 

Na .V. ' Mf. V. Na. .y . N. 
Ferit Eskişehirde Mahmut Celâl 

Erkânı Harbiyei 
Ik. V. V. Sıhhiye V. Umumiye Reisi 

Mahmut Celâl Dr. Adnan ' ismet 

Nafıa Encümeni mazbatası 

Tarik Bedeli Nakdî Kanununun birinci mad
desini muaddil Heyeti Vekilenin teklifi kanu
nisi hakkında bilâhare bir mütalâa ve ittihazı 
mukarrerat edilmek üzere mukaddema Kasta
monu Mebusu Sabri Bey tarafından verilip 
Nafıa Encümeni sabıkı tarafından tervicen ba-
mazbata Heyeti Umumiyeye arz ve muvakka
ten hıfzına karar verilmiş olan teklifi kanuni 
ile tevhiden müzakeresi muvafık görülerek tek
lifi mezkûrun rapten iadesi zımnında Makamı 
Celilei Riyasete tevdii tezekkür kılındı. 

Kânunuevvel 1336 
Nafıa Encümeni Reisi M. M. . 

Mazlıar Müfit Halil 

Kavanini Maliye Encümeni mazbatası 

İşbu teklifi kanuni tetkik olundukta muvafık 
görülmüş olduğundan aynen kabulü zımnında 
Heyeti Umumiyeye takdimi tezekkür kılındı. 

27 Kânunuevvel 1336 
Kavanini Maliye 

En. Rs. N. M; M. Kâtip N. 
Yahya Galip Konya'da Halil Cemil 

Âza Âza 
Rifat Mesut 

Nafıa Encümeni mazbatası 

MADDE 1. — Memaliki Osmaniyede sakin 
bilûmum nüfusu zükûr on sekiz yaşından alt
mış yaşma kadar tarik bedeli nakdisiyle mükel
leftir. Ancak- maluliyetini barapor işbat eden 
frka'ra ile silâh altında bulunan efradı askeri-, 
ye ve amelei mükellefe celp ve ceminde ve ta
hakkuk muamelesinde hizmetleri sebkedecek 
alan karye ve mahalle imam ve muhtarları bu 
mükellefiyetten müstesnadır. 

MADDE 2. — Tarik bedeli nakdisinin mik
tarı her mahallin amele rayici gözetilmek ve 
dört amele yevmiyesi esas olmak üzere vilâyat 
ve müstakil livalar mecalisi umumiyesince tak
dir ve tâyin olunur. 

MADDE 3. — Tarik bedeli nakdisi Hazine
den maaş alan bilcümle mükellef memurin ve 
müstahdemini Devlete de şâmil olup mecalisi 
ıımumiyelcrce tâyin olunan müddetlerde ve iki 
taksitte tahsil olunur. •-. 

MADDE 4. — Tarik bedeli nakdisini müd
deti muayyenesinin hululünden itibaren bir ay. 
zarfında, tediye etmeyen mükelleften taksitin 
bir misli cezaen ve Tahsili Emval Kânunu muci
bince derhal istifa olunur. Ashabı -maaşın mü
kellefiyeti nakdiy eleri takasit zamanına tesadüf 
eden aylarda maaşlarından kat ve tevkif olunur. 

MADDE 5. — Tarik bedeli nakdisi karye ve 
mahalle heyeti ihtiyariyeleri marifetiyle tahsil 
veyahut mükellefin tarafından bizzat ait oldu
ğu sandığa teslim edilir. Ancak heyeti ihtiyari
ye marifetiyle tahsil veya teslimi sandık edilen 
mebaliğ için her mükellef namına ayrı ayrı san
dık makbuzu ahz ve tevzi olunacaktır. İkinci 
taksitin hulûlünûon itibaren nihayet bir ay zar
fında karye'veya mahallesi tarik bedelâtı müte-
hakkikasınm kamilen teslimi sandık edildiği kay-
den sabit olan heyeti ihtiyariyeye yüz kuruşta 
yüz para aidat verilir. 

MADDE 6. — Her şahıs mükellefiyeti nak
diy esinden maada bulunduğu kaza ve nahiye 
dâhilinde kasaba ve karyelerine nihayet üç sa
at mesafede turuku âdiye ve hususiye inşasın
da ve memurini idare ve fenniyenin tâyin ve 
irae edecekleri mahallerde senede âzami sekiz 
günü tecavüz etmemek üzere mecalisi umumiye-
ee tâyin olunacak eyyam bedenen çalışmaya 
ve bu mükellefiyeti bizzat ifa etmek istemiyen
ler yerlerine başkaca amele göndermeğe mecbur
dur. Bu mükellefiyeti bedeniyeyi jfada ; taallül 
edenlerden beşinci madde mucibince cezaen iki 
misli amele yevmiyesi ahzedilecektir. Birinci 
madde mucibince istisna edilenler mükellefiyeti 
bedeniyeden de müstesnadır. 

MADDE 7. — • 1336 senesi tarik bedelâtı 
nakdiyesi bu kanun mucibince taayyün edecek 
miktar üzerinden tahsil olunacaktır. 

MADDE 8. — Tarik bedelâtı nakdiyesi hak* 
kındaki kanunla kanunu mezkûra müzeyyel 24 . 
Şubat 1336 tarihli kararnamenin, işbu mevaddı 
kanuniyeye muhalif maddeleri ahkâmı mülgadır. 

MADDE 9. — îşbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriyülicradır. -

MADDE 10, — işbu kanunun icrayi ahkâmı
na Dahilive Vekili memurdur. 
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Memaliki Osmaniyede sakin fcilûmum nüfu

su zükûrun on sekiz yaşından altmış yaşma ka
dar tarik bedeli nakdisiyte mükellefiyetlerine ve 
bedeli mezkûr miktarının her mahallin rayicine 
göre dört amele yevmiyesi esas olmak üzere ma
halleri mecalisi umumiyesince takdir ve tâyini 
lüzumuna dair Heyeti .Vekilenin, Makamı Celili 
Riyasetm 1 Teşrinisani 1336 tarih ve 5/2175 
numaralı tezkeresine merbut 1 minh 1336 tek
lifi kanunisit mukaddema Kastamonu Mebusu 
Sabri Bey tarafından verilerek Dahiliye En-
eümeniyle Nafıa Encümeni sabıkı taraflarından 
tadilcn kabul ve Kavanini Maliye Encümenince 
tasdik edildiği halde Heyeti Umumiyece mü
zakeresi vaktü âhara talik edilmiş ve Zabıt 
Kaleminde mahfuz bulunmuş olan levayihi ka-
nuniyenin de cel'biyle Encümenimizee tekrar 
mütalâa ve tetkik olundu. Teklifi mezkûrdan 
biliktibas memleketin vaziyeti maliye ve ihtiya-
catı hakikiyesiyle halkımızın haleti ruhiyesi ria-
zarı dikkate alınarak tadilen ve muvazzahan ter
tip olunan lâyihai kanuniye balâya dercedilmiş 
olmakla müstaceliyet karariyle müzakere ve ka
bul olunmak üzere Heyeti Umunıiyeye arzı zım
nında makamı müşarünileyhaya takdimi tezek
kür kılındı. . . 

12 Kânunusani 1337 
Na. En. Rs. M. M. .Kâtip 

Hakkâri Yozgad 
Mazhâr Müfit Süleyman Sırrı 

Âza Âza Âza 
, Aydın Yozgad Karahisarı Şarki 

Tahsiu ; Rıza Mesut 

R E İ S — Tarik bedeli nakdisi hakkındaki lâ
yihai kanuniyenin heyeti umumiyesi hakkında 
söz isteyen yok, maddelere geçilmesini kabul 
edenler el kaldırsın. Maddelere geçildi. Okuyu
nuz. 

MAJ3D.E 1. — Memaliki Osmalıiyede sakin 
bilûmum nüfusu zükûr on sekiz yaşından alt
mış yesin a kadar tarik; bedeli nakdisiyle mükel
leftir, Ancak maluliyetini barapor isbât eden 
fıkara ile silâh altmdâ bulunan efradı askeriye 

ve amelei mükellefe ieeip ve ceminde ve tahakkuk 
muamelesinde hizmetleri sebkedeeek olan ka
riye ve mahalle imam ve muhtarları bu mükel
lefiyetten müstesnadır. 

REjS —- Birinci madde hakkında söz ist iyen 
var mi? (Hayır k#bul sesleri). 

OPERATÖR E M Î N B . (Bursa) -- Efendim, 
müsaade buyıjrulursa bir takrir vardır. Mema
liki Osmaniye; yerine Türkiye kelimesinin ika
mesini teklif ederim. 

VEHBtEf . (Koıiya) — Hayır olamaz. Reis 
Bey, söz iştiyprum. 

REİS ^ - Efendim, birinci madde hakkında 
söz istiyen var mı? 

FEY2İ Ef. (Malatya) — Evvelce Türk ka-

I.IM? 0 : 1 
nunlarmda mevzu olan bazı şeyler vardır ki, 
şimdi hiç birisi yoktur, evvelâ birincisi hocalar, 
müderrisler, ulema bu tarik bedelinden her hal
de affedilmelidir. Sonra meşayihi kiram, bilfiil 
tekkede bulunanlar her halde müstesna olmalı
dır. Mektep muallmleri keza (Tenbel alıştırma
yalım milleti sesleri). 

SALİH Ef. (Erzurum).— Feyzi Efendi bu 
mesele de hocaları müstesna tuttu. 

Halbuki, imânın şartı seksendir, hoca efen
diler iyi bilirler. •(Yetmiştir sesleri). Yüze ka
dar çıkarırlar. On tane daha çıkarttık. Sekse
nincisi. güzerkâhı müsliminden taşları toplamak 
Meşayihi izam, ülemayi kiram bu gibi husu-
satta daha ziyade hamiyetkârdır. Memleketin 
imarı hususunda bunları istisna gayri caizdir. 

REÎS — Birinci madde hakkında söz isti
yen yok, tadil name de yok. Binaenaleyh reyi
nize arzediyorum. Birinci maddeyi .encümenin 
teklifi veçhile kabul edenler lütfen el kaldır
sın. Kabul edildi. 

MADDE 2. — Tarik bedeli nakdisinin mik
tarı her mahallin amele rayici gözetilmek ve 
dört amele yevmiyesi esas olmak üzere vilâyat 
ve, müstakil livalar mecalisi umumiyesince tak
dir ve tâyin olunur. 

REİS — İkinci madde hakkında mütalâa 
var mı? (Yok sesleri). 

•'HASAN BASRİ B. (Karesi) —Efendim, ta
rik bedeli nakdisi için Mecalisi umunıiyeye bir 
had tâyin edilmiyerek alelıtlak salâhiyet veri
lirse zannederim ki, bir takım teşevvüşatı intaç. 
eder. Her halde asgari ve âzami olmak üzere bir 
hat tâyin etmelidir. 

RİFAT B. (Tokad) •— Had tâyin edilmelidir. 
ZAMİR B. (Adana) — Bi r had tâyin et

mek doğru değilditr. Efendim, muhtelif memle
ketlerde çalışan amelenin yevmiyeleri mikcla-
rını Meclis bilemez. İhtimal daha fazla olur, 

' daha noksan olur. Bunun için herhalde mecalisi 
umumiye bırakmalıdır. 

SÜLEYMAN SİRRİ B. (Yozgad) — Evvelce 
âzami asgari iki yüz elli kuruş olmak üzere .bir 
had kabul etmiştik. Sonra denildi ki; meclisi 
umumîi vilâyet tabii bir takım kazalardan gel
me azadan mürekkeptir. Bunlar kendi kazala
rında amele rayicini bilirler, aralarında karar
laştırırlar. Bir haddi muayyen kabul ederler. 
Bu had, vasati olur. Binaenaleyh âzami had, 
asgari had tâyinine lüzum yoktur. Dört ame
le yevmiyesi esas olarak kabul edildi denildi 
ve bu suretle mazbata tanzim edildi. Hâkem 
Heyeti Celilenizdir. 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Vakıa medisi 
umumîi vilâyet kendilerine bahşedilen salâhiyet 
dairesinde serbesttir. Bunların salâhiyetlerini 
tahdit doğru değildir. Fakat bu meselede 
kendilerine alelıtlak bir salâhiyet verilmesini 

, bendeniz mahzurlu görüyorum. Çünkü bazı vi-
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lâyet amele yevmiyesinin yüksekliğine rağmen 
tesiratı muhitiyeden, mahalliyeden azade kala-
mıyarak pek dun bir bedel göstermek gibi ahval 
ve zamana aykırı bir hattı hareket takip: edebi
lirler. Bazı yerlerde meselâ pek dun bir bedel 
takdir eden bir vilâyete mücavir diğer vilâ
yetler de bununla makûsen pek yüksek bir bedel 
gösterebilir. Halbuki bu, iki vilâyet yekdiğerine 
mücaverdir. Binaenaleyh bir yerde elli kuruş 
olan tarîk bedeli nakdisi o bir tarafta üç yüz 
kuruş olur. Eğer mükellefiyeti bedeniye usulünü 
tatbik edecek isek - ki bunun tatbiki müşkül
dür - bu usulün tatbik noktasından da vilâyet
ler arasında bir takım teşevvüşler hadis olması 
muhakkaktır. Bimaenalyeyh bu gibi teşevvüşatı 
izale edebilmek için hiç olmazsa âzami bir .had 
tâyin edelim ve diyelim ki; iki yüz kuruşu te
cavüz etmemek üzere mahaller Mecalişi umU-
miycsi tarik bedeli nakdisi miktarını tâyin 

eder. Bu miktar için bu tarzda nir had koyarsak 
zannederim daha muvafık, ve daha makul bir 

v iş yapmış oluruz. İsterseniz asgari yüz, âzami 
iki yüz. kuruş dahi diyebiliriz. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Efen
dim, malûmu âliniz bu tarik bedeli nakdisi va
ridatı mahalliyedendir. Vilâyet meclisleri eğer 
tarik bedeli nakdisini az takdir etmiş olurlar veya 
fazla takdir ederlerse fazla bedel istifa etmiış 
olurlar. Basri Bey biraderimizin buyurduğu 
gibi bir vilâyet Hazineye çok varidat verir, me-
cavi'r, bulunan diğer vilâyet az varidat verir gibi 
mütalâa varit olabilirdi. Mademki varidatı husu-
siyedendir, binaenaleyh Basri Bey biraderimi
zin mütalâatı gayri varittir. 

RİFAT B. (Tokad) — Yok yok öyle şey mi 
o l u r " ? . - ' . • " 

HASANBASRİ B. (Karesi) —Reis Beyefen
di, bunda tatbikat, noktasında bir çok mahzurlar 
tasavvur ediyorum. Meselâ Bursa'da tarik be
deli nakdisi olmak üzere yüz kuruş almıyor, 

Sonra Eskişehir livasında elli kuruş alınryör. 
Ahali arasında bir takını beyhude itirazatı mu
cip olacaktır. Bu meseleyi bunun için tahdit et
mek zaruridir zannediyorum. 

REİS — İkinci maddenin heyeti umumiyesi 
hakkındaki takrirleri arzetmeden evvel Nafıa 
Encümeni mazbatasında, bu kanun hakkında 
müstaceliyet teklif ediyor. Reyinize arzediyo-
rum. Müstaceliyeti kabul edenler lütfen el kal
dırsın. Kabul edildi efendim. İkinci madde 

hakkında söz alan yok müzakere kâfi demektir. 
Tokad Mebusu Rifat Bey had tâyinini teklif 
ediyor. Yüz kuruştan dört yüz kuruşa kadar 
diyor. Karesi Mebusu Abdulğafur Efendi ile 
rüfekası; had tâyinini teklif ediyor. Bu had 
iki yüz kuruş olmalıdır diyorlar. Evvelâ had 
tâyin edilip edilmemesini reyi âlinize arzede-
ceğim, ondan sonra miktar meselesini mevzubahs-

sedelim. Had tâyinini tensip buyuranlar lüt
fen el kaldırsin. Ellerinizi indiriniz. 

Had tâyin edilmemesini kabul edenler lüt
fen el kaldırsın. Had tayini kabul edilmedi 
efendim. Maddeyi reyinize vazediyorum. Başka 
tadilname yoktur. İkinci maddeyi aynen kabul 
edenler lütfen el kaldırsın^ İkinci madde kabul 
edildi. Üçüncü maddeyi okuyunuz. 

MADDE 3. — Tarik bedeli nakdisi Hazine
den maaş alan .bilcümle mükellef men>uria.Te 
müstahdemini Devlete de şâmiloluppdiscalisi 
umumilerce tâyin olunan müddetlerde ve iki 
taksitte tahsil olunur. 

REİS — Üçüncü madde hakkmda söz istiyen 
var mı? Efendim üçüncü madde hakkınca söz iş-
tiyon yok,, taçtilname de yok, üçüncü maddeyi 
Naûa Enrümçnînin teklifi yeçhile.«.. 

Dr. SUATBî (Kastamonu) — Böz istiyorum 
Reisbey! Efendim tarik bedeli Hazineden maaş 
alan bilûmum erbabı jst|Hkâka İeşînfl ecülmiş-
tir. Halbuki bunlar m^anmdajÇ&zı'ueden maaş 
alan. meselâ muallime hanımlar da vardır; eytâm 
ve eramil maaşatı vardır (Zükur kelimesi var 
sesleri), 

MÂZHAR MÜFÎD B. {Hakkâri) - ^ e ı ş İ ^ y 
Enrümen namına arzeİiyoruın. Kadnüar târik 
bedeli ile mükellef değildir. Efendim, zaten mü
kellefiyet zükûre tahsis edilmiştir. İnas lakır
dısı yok ki, öyle anlaşılsın ve dünyânın, neresin
de kadınlardan tarik bedeli, alındığı görülmüş
tür? . . . ' • • . . * • ' . ' 

REİS „— Efendim, kanunun'ikinci maddesi
nin müzakeresinde bir. teklificedid meyzuubahİ9 
edilyor. Teklifi cedit okunsun da Heyeti Celile-
niz bir karar ittihaz etsin. 

Büyük Millet Meçlisi Riyaseti Celileşine 
Tarik bedeli nakdisi idârei mahalliyei vilâ-

yata mevdu vergiler meyanında bulunması hase
biyle bunun sureti mahsusada tetkiki İâzimeden-
dir. Halbuki, bu kanun Nafiauve Kayanini. Ma
liye Encümenlerince tetkik edilmiş ise de bu tet
kik salâhiyeti elye'vm yedimizde bulunan Nizam-
namei dâhilide bunun için bîr Encümeni mahsus 
mevcut olmamasından münbaistir. Binaenaleyh, 
memaliki sairede. olduğu misillû Meclisimizce da
hi yeniden bir (îdarci mahalliye! vjlâyat encü
meni) namiyle bir encümen teşkiliyle kanunıı 
mezkûrun bir kere de bu fin.euflien.den geçiril
mesini Heyeti Umumiyeye arz ye teklif eylerim. 

Çorum Mebusu 
•;. Fuat 

REİS — Efendim, bu takriri-nazarı mütalâa
ya alanlar lütfen el kaldırsın (Ret sesleri). Alın
madı. Üçüncü madde hakkında'başka mütalâa 
varımı? (Yok sesleri). Tadilname rde yoktur. 
Binaenaleyh, üçüncü maddeyi - Encümenin.tek
lifi veçhile:- kâfeııl edenler lütfen el kaldirşin. 
Üçütteü niadde kabul edildi efendim. Dördüncü 
maddeyi okuyunuz. 
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MADDE 4. — Tarik bedeli nakdisini müd- ı 
detrmuayyeneşinin hululünden itibaren bir ay 
sarfında tediye etmeyen mükelleften taksitin bir 
misli cezaen ve tahsili emval kanunu mucibince 
derhal istifa olunur. Ashabı maaşın mükellefi
yeti, nakdiyeleri tekaşit zamanına tesadüf eden 
aylarda maaşlarından kat ve tevkif olunur. 

VEHBÎ Ef. (Konya) — Efendim, ben zan
nediyorum ki, bu madde yazılırken yazan beye
fendinin kesesinde para pekçok imiş. Her köy
lünün yeyaKut her kimsenin istenildiği, zaman , 
bu parayı tedarik edip getireceği de zannölun-
masm. Bir şey satıpta derhal bu parayı getirip 
vereceği de zannolunmasın.'. Esasen tahsil olu-
nan.emvali emiriyenin pekçoklan altının döşeği 
satılarak tesviye olunuyor. Şimdi müddeti mü-
ayyenede getiremedi diyerek bir misli ceza; bunu 
anlamam. Bu maddenin tayyini teklif ederim. 

V' mJSEYÎN AVNI B. (Erzurum) —, Efen- M 
dini; her kânunun bir kuvvei teyidiyesi olmalt-
dir,. Bu. zaruridir. Fakat buyurdukları gibi, 
bizim köylünün parası; bulunmadığı da nazarı 
itibare alınhialıdır. Sene nihayetine kadar ver
meyenler suretinde tadil edecek olursak, biraz 
zayıf olur amma, ne yapalım? milletin kesesi de 
zayıftır. Sene nihayetinde yapmak lâzımgelir. 

• HAKKI HAMİ B. (Sinob) .— Şimdi efen
dim;: maddede bir def a « Tarik bedeli nakdisini 
müddeti muayyeneşinin hululünden itibaren bir 
ay zarfında tediye etmeyen mükelleften bir misli 
alınacaktır » deniyor. Son fıkrada (Tahsili em
val kanunu mucibince derhal istifa edilecektir) 
denilmektedir. Esasen bu bir misli zammedil-
mesi, tabiî vakti muayyeninde temine ve başka 
türlü bir meseleye mahal bırakılmaması kasdine 
matuftur. Bu olduktan sonra ikinci bir fık
rayı da bu tarzda kabul etmek doğru değildir. 
Hoca Efendf Hazretlerinin buyurdukları gibi, 
hakikaten halkın kesesini, ahvali maliyesini de 
nazan dikkate almaklığımrz icabeder; Onun için 
bizim burada" yapacağımız en doğru bir şey var
sa bu fıkrayı tay; (yalnız Tahsili Emval Kanu
nu mucibince tahsil olunur) demektir. Müddeti 
muayyenesi Hitamında vermeyen olursa alelusul 
olduğu gibi, bir kere bir ihbarname tebliğ edi
lir, satılacak bir şey'i varsa satılır, istifa edilir. 
İki şekilde ceza kabul etmek doğru değildir. Ya
ni bu tarzda maddeyi kabul etmek iki şekil ceza- j 
yi kabul etmektir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Efen
dim; malüıiftı âliniz bu tarik bedelâtı nakdiyesi 
ötedenberi Tahsili Emval Kanunu mucibince 
tahsil edilir. Tahsili Emval Kanunu mucibince 
yapılan tafsilât, resmin istihsalidir. Tahsilat 
cezaen değil; resmidir. Binaenaleyh, Encüme
nin bu maddeyi ilâve etmekteki maksadı; aşağı
da bir maddede gelecektir ki, her mükellef pa
rasını ister tahsildara verir, ister gelir bizzat 
sandığa yatırır. Böyle bir kay it konursa; bilir 

4p:'-bir ay sonra vermezse ceza alacaklar. Bunun | 
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için elinde parası oldu mu; getirir parayı sandığa 
teslim eder, makbuz alır. Sonra bu bir varidatı 
mahalliyedendir, varidatı mahalliyenin tamamen 
tahsilini temin eder. İşte Vekil Beyefendi otu
ruyorlar... Tarik bedeli naktisinden tahsilatın ta
mamen ifa edilememesi maddede kuvvei müey-
y/de olmadığından ileri gelmiştir. Encümen bu 
maddenin kalması taraftarıdır. 

ALÎ RÎZA Ef.. (Batum) — Encümenden bir 
; şey sual edeceğim. Pekâlâ, esasını vermeyen bir 
misli zammını nasıl verecek? 

SÜLEYMAN SIRRI B. — Esasını vereme
mek teseyyüpten ileri gelir. 

HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Müsaade bu
yurun, (Çoğu öyle fakat veremiyeni sadaları). 

MAZHAR MÜFİT B. — Cevap vereyim. Esa
sını veremiyorsa aşağıda var, bedenen gider ça
lışır. 

HAŞAN BASRÎ B. — Bir ay zarfrnda tedi
ye etmiyen deniyor, edemiyen denilsin. Böyje 
dersek o vakit serdedilen itirazat doğru olur. 
limazeretin tarik bedeli nakdisini veremeyenler 
elbet bu cezadan istisna edilir. Bu pek tabiidir. 
Bu teyit bilerek vermeyenler hakkındadır efen
dim. 

MUSTAFA B. (Karahisan Şarkî) — Zaten 
bu para ahaliden almıyor. Bunlara sarf olun
muyor. Yolları da yapılmıyor. Mavüziünlehine 
sarfolunmuyör. Ahali para veriyor, yol ya
pılmıyor. Vermekten zaten mümteni. Şimdi bu
na bir kat daha ceza verilmesi katiyen doğru de
ğildir. Binaenaleyh, Tahsili Emval Kanunu mu
cibince tahsil kâfidir. 

•- VEHBÎ Ef. (Konya) — Efendim, Basn Be
yin tek lif atına karşı bir şey soracağım. Etmeyen-
ile edemeyeni tefrik edecek hangi tahsildar var
dır ki, böyle şey olsun? 

REİS — Etendim, müteaddit tadilnameler 
vardır. Müzakereyi kâfi görüyorsanız tadilna-
meleri okutturayım. Müzakereyi kâfi görenler 
lütfen el kaldırsın. Müzakere kâfi görüldü. 

Oanik Mebusu Nafiz Beyin takririni okuyu
nuz : 

Riyaseti Celileye 
Dördüncü maddenin berveçhi âti tadilini 

teklif eylerim: 
« Tarik bedeli nakdisi Tahsili Emval Kkahu-

nu mucibince tahsil olunur. Ashabı maaşın.... 
ilâh,. ». 

Canik 
Ahmet Nafiz 

HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Reis Bey; 
mevsimi inşaat geçtikten sonra bunu tahsil et
mekte bir fayda tasavvur olunmaz. Tahsili Em
val Kanunu bunun hakkında tamamiyle tatbik 
edilemez. 

Riyaseti Celileye 
Müzakere edilmekte olan tarik bedeli nakdisi 

m 
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Kanununun dördüncü maddesinin (Tarik bede
li ... derhal istifa olunur). Birinci fıkranın tay-
yi ile yerihe (Tahsili. Emval Kanununa tevfikan 
tahsil olunur) şeklinde tebdilini teklif eyleriz. 

Kayseri Konya 
Okunamadı Kâzım Hüsnü 

Riyaseti Celileye 
Bedelâtı Nakdiye Kanununun birinci madde

sinde mâiûlin ve fukaradan bârapor maluliyetle
rini ispat edenlerin bedelâtı nakdiye mükellefi
yetinden istisnaiy eti muharrer ise de sureti mu
ayene hakkında .sarahat olmadığından ahalii fu
kara raporla maluliyetini ispat etmek için 
pul parası,- arzuhal ücreti ve rapor masrafı 
gibi, mükellefiyetinden fazla masraf ih
tiyariyle mağdur kalacaklarından (ispatı malu
liyet ed.eeek fukaranın müracaatı şifahiyelerinde 
muayeneleri meceanen icra edilir) diye bir mad
denin ilâvesini arz ve teklif eylerim. 

İsparta 
Remzi 

Riyaseti Celileye 
: Dördüncü maddenin berveçhi âti tadilini tek

lif eylerim. 
MADDE 4. — Tarik bedeli nakdisini müd

deti muayyenesinin hululünden itibaren bir ay 
zarfında tediye etmeyen mükelleften Tahsili 
Emval Kanunu mucibince derhal istifa olunur. 
Ashabı maaşın mükellefiyeti nakdiyeleri teka-
sit zamanına tesadüf eden aylarda maaşların
dan kat ve tevkif olunur. 

Adana 
Zamir 

Riyaseti Celileye 
Dördüncü maddenin şeraiti âtiye dairesinde 

. tadilini teklif eylerim. 
MADDE 4. — Tarik bedeli nakdisini o sene 

nihayetine kadar tediye etmiyen mükelleften 
ilâahara. 

Erzurum 
Hüseyin Avni 

Riyaseti Celileye 
Cezayi nakdinin ruba tenzilini teklif ederiz. 

Karesi Karesi 
Abdülğafur H. Basri 

Makamı Riyasete 
. Maddenin (Senesi içinde tahsil edildiği halde 

Tahsili Emval Kanunu mucibince derhal istifa 
olunur) suretiyle tadil olunmasını teklif eyle
rim. 

Malatya 
Feyzi 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Basri 
Beyin teklifine encümen de muvafakat eder 
efendim. _ '•_,. 
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REİS — Tokad Mebusu Rif at Bey bir madde 

ilâvesini teklif ediyor ki bu madde ile alâkadar 
değil. Müzakere ederiz. 

İsparta Mebusu Remzi Beyin teklifi ayrı bir 
madde teşkil ediyor. Onu ayrıca reyinize arze-
derim. Efendim dördüncü madde hakkındaki 
takrirleri reyinize arzedeeeğim. (Nafiz Beyin 
takriri tekrar okundu). Nafiz Beyin takririni 
nazarı mütalâaya alanlar lütfen el kaldırsın. 
Takrir kabul edildi efendim. Şu halde diğer tak
rirleri okumağa lüzum yok. 

KÂTİP FEYYAZ ALİ B. (Yozgad) — Mad
de şöyle oluyor efendim: 

MADDE 4. •— Tarik bedeli nakdisi Tahsili 
Emval Kanunu mucibince tahsil olunur. Esha-
bı maaşın mükellefiyeti nakdiyeleri takasit za
manına tesadüf eden aylarda maaşlarından kat 
ve tevkif edilir. 

REİS — Diğer takrirleri reyi âlinize arzet-
meğo lüzum görmüyorum. Çünkü aynı mahiyet
tedir. Dördüncü maddeyi tadilât veçhile kabul 
edenler el kaldırsın. Madde kabul edildi. Efen
dim beşinci madde okunacak. 

MADDE 5.—• Tarik bedeli nakdisi karye ve 
mahalle heyeti ihtiyariyeleri marifetiyle tahsil 
veyahut mükellefin tarafından bizzat ait ol
duğu sandığa teslim edilir. Ancak heyeti ihti
yariye marifetiyle tahsil ve teslimi sandık edi
len mebaliğ için her mükellef namma ayrv ayrı 
sandık makbuzu ahiz ve tevzi olunacaktır. İkin
ci taksitin hululünden itibaren nihayet bir ay 
zarfında karye ve mahallesi tarik bedelâtı müte-
hakkikasmm kamilen teslimi sandık edildiği 
kayden sabit olan heyeti ihtiyariyeye yüz kuruş
ta yüz para aidat verilir. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Efendim bu mad
de hakkmda söz söyliyeeeğim. Mademki dördün
cü maddede Tahsili Emval Kanununa tevfikan 
tahsil tahtı karar alıUmıştır. Maddede daha oy
nanacak bir şey kalmamıştır. Bu madde çürüdü 
demektir 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Efen
dim bu maddede «tarik bedelâtı nakdiyesini mü
kellefin ya bizzat teslimi sandık eder veyahut 
heyeti ihtiyariye tahsil eder» demekteki maksat; 
evvelce Maliye Vekili Beyefendi «bu tarik bede
li varidatı mahalliyedendir, buna tahsildarlar 
el sürmiyecekler» diye söylemişlerdi. Bui encü
menin hatırında kalmış. Mademki mahallî bir 
varidattır, mahallî heyeti ihtiyariyesinin tahsil 
etmesi icabeder. Binaenaleyh bu hizmetlerinde, 
gerek tarik bedelâtınm tahsilatında ve gerek 
amelenin sevk ve celbinde vukubulacak hizmet
lerine karşı mükâfat olmak üzere Ve takasıti 
rauayyenenin tamamını da tahsil ettiği surette 
yüzde yüz para aidat verilmesini encümen mu
vafık görmüştür. Tahsili Emval Kanununun 
tatbikma gelince; bu, sırf tahsildarlara ait değil-

I dir. Devletin o kanunu herkese tatbik edilebilir, 

— ar» — 
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MALİYE VEKİLİ FERİD B. — Efendim 

malûmu âliniz bugüne kadar idarei husüsiyelere 
ait bulunan tarik bedelâtı nakdiyesmin tahsilatı, 
tahsilatı uniumiyenin çokluğundan dolayı ve her 
tahsildara verilen miktarın ziyadeliğindeh do
layı suhuletle tahsil edilemiyor. Binaenaleyh 
bazı mahallerde tahsildarlara ayrıca bunun için 
aidat veriliyor. Mahalleri kendi bütçelerine ta
mamen hâkim oldukları için bunun. tahsilâtına 
yardttn etsinler diye veriyorlar. Meselâ Bursa 
vilâyetinde, filân, yapıldığı veçhile doğrudan 
doğruya hususi tahsildar kullanıyorlar. Bu
nu daha faydalı görüyorlar. İdarei umumiye 
tahsildarları; bin, bin beş yüz mükellef arka
sından koşarak tahsil ettiği emvali ümümiye-
den sonra bir de bu emvali hususiyeyi tahsilde 
müşkülâta uğradıklarından ve yapamadıkların
dan dolayı hususi tahsildar kullanıyorlar. İşte 
bu noktai nazarları tesbit etmek üzere idarei hu-
susiyelerin ıslahı zımnında Heyeti Vekile tara
fından Heyeti Celilenize takdim edilen kanunda; 
doğrudan doğruya varidatı hususiyenin vari
datı umumiyeden tefrik edilmesi esası takip edil
miş v.o ona ait tahsildaranm da maaşları ithal 
edilmek suretiyle varidatı hususiyeye umumî 
bütçeden kafi derecede varidat terk ve ifraz edil
miştir. Binaenaleyh bu varidatı hususiyenin 
naf i bir surette, tahsili hakikaten arzu ediliyor
sa bunun için bendeniz muhtarların bunu suhu
letle tahsil edeceklerine kanaatim yoktur. Fakat 
her halde bü arzu ediliyorsa, varidatı hususiyeyi 
tahsile memur aynı tahsilrdârlarla yapılması Ve 
aleiûmüm bu suretle tahsil edilen pâralârih/doğ
rudan doğruya. Ziraat Bankasına yatırılarak 
yalinz memurine ait tevkifatm Hükümet tara
fına an tamamen tevkif edilerek Ziraat Banka
larına verilmesi zannederim ki muameleyi eşlem 
bir tarika ifrağ etmek için yegâne bir yoldur. 

MUSTAFA B. (Karâhisarı Şarkî) — Mevzuu-
'-bahis ettiğiniz o kanun nerededir1? 

MALİYE VEKİL t FERİT B. — Encümeni 
âlinizdedir. Gayret edelim çıksın, yani bu da 
ona merbut bir meseledir. Bü noktai nazardan 
böyle hakikaten yükseltilen varidatı ve belki 
memlekete hizmeti olan varidatı iyi tahsil et
mek isterdeniz, Bursa'hm yapmış olduğu veçhi
le, mahallî tahsildarlarına vermek en eşlem 
bir yoldur. 

HAKKI HÂMÎ.B. (Sinob) — Efendim; bir 
defa mâddei kânühiyede olduğu gibi, karye veya 
mahellc heyeti ihtiyariyeleririo bü tarik bedelini 
terketmek doğru bir şey değildir. Esbabı biraz 
uzayacakttr. Önün için bu kadarla iktifa ediyo
rum. Tahsildarlara verilmesine gelince: Tahsil-
dairlâr tarafından tarik bedelinin tahsili, ken
dilerine bü vazife terkedildiği takdirde, ifa ede-
miye'eek derecede bir vazifenin kendilerine tah
mil edilmiş oldüğüünu zannetmem, tahsildarlar 
zaten devaîri tahsiliyeseni mutlak surette her haf
ta" dolaşıyor. He!f halde bu meyanda farik Bedelin-
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! den şm kadar borcun var diyo mükellefine hitap 

etmesi fazla vakit izaa ediyor derseniz onu bil m i-
I yorum. 
I MALİYE VEKİLİ FERİD B. — Yalnız söy

lemek başka, tahsil etmek başkadır. 
HAKKI HAMİ (Devamla) —Müsaade buyu

runuz, bir tahsildara, sen şunu da tahsile mec
bur ve memursun diyince ne için tahsil etmesin? 

I Bu denmiyor. O da, benim vazifemden hariçtir 
diye bunu bir angarya telâkki ediyor. Hattâ ta-

ı rik bedeli için alman parayı diğer tekâlife mah
sup ederek, kendi ajdatlarmı ve kendi maaşları
nı arttırmak, daha doğrusu kendilerinin sây 
ve gayretlerini göstermek için bu suretle tekâ
lifi saireye karşılık olmak üzere yatırıldığı da 
varittir. Bunun önüne geçmek için tahsildara, 
sen bunu tahsile mecbursun demek kâfidir. Onu 
muayyen zamanda tahsil edecektir. Tahsil edil
mediği takdirde onu mesul etmek lâzımdır. Ay
rıca tahsildarlar tutacağız dersek, o vakit di
yelim ki; millet şu kadar para verecektir ve bunu 
da tahsildarların maaşı için ita edecektir. 
Yani elli kuruş alacağız diye elli 
tahsildar istihdam edeceğiz. Bendenize 
kalırsa, böyle yapılacak olan herhangi 
bir meselede mutlaka teşkilâtın tevsiine değil, 
mevcut memurin ile omı temine çalışalım ki va
ridatımız biraz teraküm etsin. Yoksa beher mü
kelleften beş yüz. kuruş alsanız netice yine sı
fırdır. «Yani tahsildarlar bunu tahsil edemi
yor», yolundaki Maliye Vekili Beyefendinin mü
talâaları zannederim varit değildir. Çünkü tah
sildarların şimdiye karlar bu varidatı tahsil et
memeleri. kendilerine bir vazife olarak verilme-
mesindendir. Onun için doğrudan doğruya bu
nu da tahsil'edebilirler. 

MAZHAR MÜFİT B. (Hakkâri) — Efen
dim, Encümeninizin bu madde ile tarik bedelâ-
tnıın tahsilini heyeti ihtiyariyeye terketmesinin 
esbabı hakikiyesini arzedeyim : Malûmu âliniz-
dir ki idarei hususiyenin en .büyük varidatı olan 
tarik bedelâtı bütün vilâyatta hemen kamilen 
denecek bir surette bakayadadır: Fakat zanno-
.lunmasm ki mükellefin üzerinde kalmıştır. 
Hayır efendiler, malsandıklarında kalmıştır. İşte 
maliye tahsildarları- tarik bedelâtmı tahsil ile 
mükellef olursa tahsil eylediklerini tamamen 
nıalsandıklarıııa yatırırlar ve idarei hususiyeye 
hiç bir zaman da, bu tarik bedelidir, demezler. 
Mal sandıkların in müzayakasına binaen bizim ta
rik bedelâtı da sarf olunur, gürültüye gider. 

MALİYE V. FERİT B. — Öyle şey olmaz. 
MAZHAR MÜFİT B. (Devamla) — Bu iti

raz istemez. Bizzat tecrübe ettik ve biliriz.- Bu 
böyledir. Binaenaleyh ınalsandıkları müzayaka
ya uğradıkça, idarei hususiyeye ait ıriebaliğin 
sarfedilegelmesinden dolayı, Heyeti Aliyeniz de-
faatle burada bu -meseleyi münakaşa etmiş ve 
defaatle yine burada: söylenmiştir ki; tahsil
darlar tarik bedelâtmı tajısil ediyorlar^ Fakat 
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emvale veriyorlar ve bunu bizzat bendeniz gör
düm. Meselâ bulunduğum vilâyette vali iken 
defterdar diyordu ki; şu kadar kuruş tarik be-
delâtmdan tahsil edilmişse de bir müfrezei aske
riye sevkolunuyordu, başka para yoktu, onla
ra sarf olunmuş, af buyurun, yirmi gün sonra 

. înşaal.lah tediye ederiz. Binaenaleyh bazı vali
ler maatteessüf bu fikri kabule mecbur olur. 
Çünkü gelir bir askerî kumandan, efendim 
şimdi emir aldım, filân yerde eşkıya var, onu 
tenkile gideceğim, fakat para yok, para veri
niz, der. Defterdar valiye söyler, o da vuku-
bulmuş bir hareketin bastırılması için bizzarure 
defterdarın fikrine iştirak eder. Eğer idarei 
hususiyelerin varidatını tamamen idarei husu-
siyelere almak istiyorsak maliye bu. varidata 
karışmamalıdır. Bendeniz bunu tecrübem üze
rine arzediyorum. Bunları bildiğim için, ida
rei hususiyelere ait bulunan bu tarik be&elâtı-
nı maliye tahsildarları tahsil etmesin ve hattâ 
ne hacet? Biz maliyeye ait olan tekâlifi saire-
yi bile tahsildarlar vasıtasiyle tahsil ettirmek 
istemiyoruz. Böyle bir fikir de vardır. Maliye 
Kadro Encümeninde bendeniz- de bulunuyorum. 
Bunun için bir çok münakaşalar ettik. Bina
enaleyh tahsildarları kaldıralım da muhtarlara 
tevdi edelim diye maliyece böyle bir fikir mev
cuttu, Şimdi tarik bedelinin mavuziünlehine, 
idarei hususiyeyc girebilmesi için herhalde ma
liye tahsildarlarından bunun tahsilini kurtar
malıdır. Bunun için iki çare var; ya idarei hu
susiye ayrıca--tahsildar'yapar veya heyeti ihti
yariyeye tevdi eder. Zaten Maliye Vekili Beye
fendinin buyurdukları gibi; ekser vilâyetlerde 
tahsildarlara yüzde bir para aidat, yani rüş
vet verirler. Öyle iken tahsildar, vazifesi oldu
ğu halele, tahsil etmez, yine bizim parayı sak
lar. Eğer. ayrıca tahsildar ile yapacak olursak 
zannederim ki masraf ziyade olur. Biz ise mas
raftan daima içtinap ediyoruz. İşte Encümeni
niz düşündü ki - ve daima burada cereyan eden 
fikir de bu idi - muhtarlar daha iyi yapar, ay
rıca tahsildara lüzum yok, heyeti ihtiyariye bu
nu daha iyi yapar. Fakat heyeti ihtiyariyenin 
vazifei tahsil iyesine mukabil bir şey verilir de
dik. Zaten bazı yerlerde verilirmiş. Daha sa
lim bir surette olur mülâhazasında bulunduk. 
Fakat idarei hususiyeyc ait ayrıca tahsildarlar " 
mr olsun, yoksa muhtarlar mı bunu tahsil et
sin ? Artık hakem Heyeti Aliyenizdir efendim. 

HASAN BASKİ B. (Karesi) — Mazhar Mü
fit Beyefendi tamamen fikrime tercüman ol
dular. Bu tahsilatı Heyeti ihtiyariyeye yap
tırmak herhalde daha salim ve daha makul bir 
usuldür. Yalnız efendiler; burada «heyeti ih
tiyariye tarik bedelâtı mütehakkıkasını kamilen 
teslimi sandık ederse o vakit yüzde yüz para 
verilir» deniliyor. Hiç. bir zaman, tahakkukat 
nispetinde tahsilat vukubulmamıştır. Tamamen 
tahakkuku tahsil etmek imkânsızdır. Onun için, 
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kabil ise. muvafıksa «yüzde seksen beş doksan 
derecesinde tahsilat yapan heyeti ihtiyariyeye 
yüz para verileceği» tarzında bir kayıt ilâve ede
lim. 

Sonra efendiler; eskiden, istibdat zamanın
da tarik bedelâtı nakdiyesi tahsilatında bir ta
kım garip usuller takip olunurdu. Bir vakit 
kabzımallar vasıtasiyle eibaj'et edilen bu. para 
bazı vilâyetlerde nafıa komisyonları marifetiyle 
ve aidat ile tahsil edilmeğe başlanıldı. Hattâ 
idare reisleri dahi tarik bedelâtı tahsilatından 
aidat alıyor ve bu aidat dolayısijde tahsilata 
fevkalâde ehemmiyet veriyordu. Bu. usulü ben 
kabili kabul bulmuyorum. Fakat heyeti iİıtiya-
riyeyi de tahsile sevk ve tahrik edecek bir ma
kamın mevcudiyeti için kanuna sarahatli bir 
kayit ilâvesini muvafık görüyorum. Binaenaleyh 
maddei kanuniyenin bu tarzda kabulünü Heye
ti Muhteremeden rica ederim. 

ABDULLAH Ef. (İzmit) —- Efendim, ben
deniz de muhtarlara tevdi edilmesi taraftarı 
değilim. Milletin maarifperver bir hale gel
diği zamanda,- yâni millet; maarife vâkıf 
olan millet olsaydı; evet, verdiği paraja muh
tar tam'amiyle yatırmış mı? yatırmamış mi? bu
nu arayacak derecede köylülerimiz, ahalimiz 
mevcut olsaydı, bunu kabul ederdik. Her halü. 
kârda bendeniz bunu arzu ederim ki; bundan 
bir kaç gün evvel muallimlerin sıkıntısından, 
maaş alamamasından şikâyetler vâki oluyordu. 
Encümen namına •Mazhar Müfit Bey kardeşi
miz pek güzel buyurdular : Maliye Vekili Beye
fendi bu paraya vazıyed etmesin, millet için 
en nâfi, en hayırlı bir mesele varsa budur arka
daşlar. Bu para, yeter ki memlekete sarf edilsin. 
•Vazıyed edilmesin. Fakat yine zannetmiyorum, 
Maliye Vekili Beyefendi Hazretleri bu paraya 
vazıyed edecektir. Çünkü Ziraat Bankalarında 
para kalmamıştır arkadaşlar. Kısmı küllisi Ma
liyeye gitmiştir. Maliye Vekili Bey bu paraya 
vazıyed etmesin, ilişmesin, mahalline sarf edil
sin. Fakat bunun için ayrıca bir tahsildar tâ
yin edelim. Fazla para • verelim, on tahsildar 
yapacağımıza beş tahsildar istihdam edelim. 
Mutlaka o parayı aldıktan sonra Ziraat Banka
sına yatırahm. Fakat Maliye Vekili Bey vâdet-
sin ki bu parayı almıyacak, bu para, milletin 
yollarına sarf edilecek. Bendenizin temennim 
bundan ibarettir. 

MAZHAR MÜFİT B. (Hakkâri) — Verme
yiz Hoca Efendi. 

OSMAN FRVZÎ Ef. (Erzincan) — Bende
nizin mâruzâtımı Abdullah Efendi izah ettiler. 
Yalnız buyurdukları gibi, bunun için on tahsil
dar yerine mükeffel beş tahsildar yapalım ve bu 
parayı muhtarların yedine tevdi etmiyelim. Pa
raya de vazıyed olunmasın. Bunun için mükef
fel satıdıkemini ve sandık memurları ve tahsil
darlar yapalım, ahalinin verdiği bu paranın, ma
halline sarfolunmasını temin edelim. 

— 281 — 



t : 152 17.2.1337 0 : 1 
SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Efen

dim, bu tarik bedelâtınm muhtarlar tarafından 
tahsil edilmeyip maliye tahsildarları marifetiy
le tahsil edilmesini Hoca Efendi beyan buyur
dular. Malûmu âliniz bir tahsildar, elli bin 
kuruş mürettebatı olan bir tahsildar, ayda yir
mi beş lira maaş alıyor. Bunun senede almış 
olduğu maaş otuz bin kuruştur. (50 000) kuruş 
mürettebatın otuz binini kendi alıyor, yirmi bi
nini Hazineye veriyor. Sonra tahsildar medyun 
olursa bunun kefili bir şahıstır: Onun da hac
zedilecek emvali ya bulunur, ya bulunmaz. 
Onun zimmetinde bulunan milletin parası uzun 
müddet sürüncemede kalıyor. Eğer heyeti ihti
yariye tekeffül ederse o zaman kefili nıütesel-
silen o köyün heyeti ihtiyariyesi demektir. Zan
netmem ki eskisi gibi heyeti ihtiyariyenin .zim
metinde kalsın. Mademki, halka doğru gitmek 
istiyoruz, halkın işini halka bırakıyoruz, halk 
bun un meteliğini yedirmez. (Müzakere kâfi ses
leri). 

REİS — Müzakereyi kâfi görenler lütfen el
lerini kaldıranı. Müzakere kâfi görüldü. 

Efendim, mevcut takrirlerden bir tanesi 
maddenin tayyiui, Niğde mebusu Hilmi Efendinin 
takriri de, maddenin meclisi umumilerden nıaîı-
sup mükeffel tahsildarlar tarafından tahsil olu
nur şeklinde tadilini teklif ediyor. Encümenin 
noktai nazarı da maddenin ipkası yolundadır. 

Riyaseti Oelileye 
Beşinci maddenin berveçhi âti tadilini tek

lif ederiz : 
Kariye ve mahallesi tarik bedelâtı nıütehak-

kikasınm lâakal yüzde seksen beşini teslimi sandık 
eylediği sabit olan heyeti ihtiyariyeye, yüzde beş 
kuruşu tecavüz etmemek üzere mecalisi uınumi-
yenin tâyin edeceği miktarda aidat verilir. 

Karesi Karesi 
Abdülgafur Basri 

R E İ S — Şimdi, efendim, maddenin tayyedil-
mesi teklif ediliyor' ve tadili de teklif ediliyor. 
Evvelâ tay teklifini reyi âlinize arzediyorum. 
Beşinci maddenin tayyiui kabul edenler lütfen 
ellerini kaldırsın. Beşinci maddenin tayyi kabul 
edilmedi. 

Riyaseti Oelileye 
Madde 5. — Tarik bedeli naktisi mahallî 

meclisi umumi 1 erindeiı mansup mükeffel tahsil
darlar tarafından tahsil olunur. Bu maddenin 
kabulünü arz ve teklif evlerim 

Hilmi 
REİS — Bu takriri nazarı mütalâaya alan

lar' lütfen el kaldırsın. Kabul edilmedi efendim. 
(Karesi Mebusu Abdülgafur ve Basil Bey

lerin teklifleri tekrar okundu). 
REİS — Bu takrir hakkında Encümenin mü

talâası var mı? 
SÜLEYMAN SIRRT B. (Yozgad) — Kabul 

edilen birinci madde ile, malûmu âliniz heyeti ih
tiyariyenin mükellefiyeti nakdiyeden müstesna 
tutul m asının sebebi, tahkikat icrası için daima 
Hükümete gelip giderler. Yani Hükümet muh
tarları daimî merkeze getirir, gönderir, daima 
Tzrar eder. Bunun için birinci madde mucibin
ce mükellefiyeti nakdiyeden istisna edildi. Bas
ri Bey biraderimiz diyorlar ki: tarik bedelâtı 
mütehakkıkasını kamilen tahsil etsin. Ya tahsil 
edemezse? Bu aidattan yine mahrum olmasın, 
yüzde seksenbeşi'ni tahsil ettiği takdirde aidat 
alsrn. Tahsil edemezse; zaten tarik bedelâtı nak-
diyesinden. istisna edilmiştir. Bu mükâfat zan
nedersem kâfidir. Şimdi seksen beşi kabul ede
cek olursak bu miktarı tahsil eder. Tamam aidat 
derecesini buldu mu, üstarafmı ihmal eder. 

Binaenaleyh bu'.madde ya haliyle ipka edil
meli veyahut seksen beşe kadar yüzde yüz para, 
seksenbeşten yüze kadar olan miktar için fazla 
bir para göstermeli ki ona tanıaan iş görsün. 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Efendiler. 
biz dairei intihabiyemizde, 1329 senesindenberi 
tarik bedeli nakdisi tahsiline dair bir çok safha
lar gördük. Dairei intihabiyemizde Maliye tah
sildarı arma tarik bedelâtı için yüzde altı aidatr 
tahşiliyc veriliyor. Bunlara yüzde altı aidatı 
tahsiliye verilmesine rağmen tahsilatı hiç bir 
zaman yüzde (80) - (85) i geçirmemişlerdir. 
Çünkü onlar tarik bedelinden daha yüksek, daha 
toplu olan diğer vergilerle yüzde seksen -nispetini 
doldurmak suretiyle mesuliyetten kurtuluyorlar. 
Ayrıca tahsildar tâyini - ki kabul edilmedi - masa
rifi zâideyi muciptir Şimdi tahsilatı heyeti ihtiya
riye yapacak diyoruz. Bir kere bunlara verilecek 
yüzde yüzpara azdır. On beş haneli bir köy 
tasavvur ediniz, yüz paradan bunun alacağı ne
dir? Hiç. Köylerin ço&u küçüktür, nüfusu azdır. 
Biz. yüzde altı verdiğimiz halde 80 - 85 nispeti 
no iblâğ edemediğimiz için. ben köylülere - zararı 
yok - yüzde beşe kadar aidat verilsin diyorum. 
Bunlar, tarik bedeli nakdisi tahsiline muvaffak 
olabilirlerse herhalde tahsildarlardan iyi muvaf
fak olacaklardır. Muvaffak olurlarsa bizim için 
büyük bahtiyarlıktır. Oüııkü birçok bakaya 
vardı v. Bu bakaya toplanmak suretiyle idarei 
hususiyerıin pekçok müşkülâtı refedilmiş .olacak
tır. Maamafilı mutlaka yüzde beş verelim demi
yoruz. "Mahalleri mecalisi umum iyesi, madam-
ki tarik bedeli nakdisi aslının tâyini miktarı hu
susunda salâhiyettar addedilmiştir, yüzde beşi te
cavüz etmemek üzere bir miktar tâyin etsin. Bu, 
basit, ve vasati bir şekildir. Bunun kabulünü 
Heyeti mulıteremeden rica ederim. 

REİS — Umumî müzakere kapandı efendim. 
Basri Bey takririni izah etti. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Efendim, takrir 
sahibi bir şey .... 
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REİS — Efendim, müzakereyi kapattım. 
SALİH E t (Devamta) .— Efendim, takrir 

sahibi bir şey söyledi kî memleketin ruhudur. 
Gayet dirayetli bir arkadaşım, tarik bedelâtmm 
ahali zimmetinde kalmış olanlarını kurcaladı. 
bendenizin bir takririm var. Tarik bedelâtrnın 
1336 senesi nihayetine kadar afimi teklif edi
yorum. ön senedir, çünkü . . . 

(O ayrı meseledir, sesleri). 
Ayrc mesele değildir, asıl ruhu meseledir. 
REİS —»Efendim, Basri Beyim takriri okun

du, Encümen nototai nazarını söyledi. Basri Be
yin takririni.nazarı mütâlâaya alanlar lütfen 
el kaldırsın. Basri Beyin takriri kabul edildi. 
efendim. 

Şimtü; aîltıneı maddenin müzakeresine geçiyo1-
ruz. Encümen bu takriri kabul ediyor, Tashiha-
ttnızr yapınız da okuyalım. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Takrir 
veçhile ilâve ediMversin. 

REİS — Celse kuşat edildi, müzakereye baş
lıyoruz. 

B —-Müdafaai Milliye YeMteti bütçesi 
REİS — Müdafaai îiîüliye bütçesinin müte

baki îasıUai'inı ikmal edelim. 

F. 

REİS —~ Fasla dair* mütalâa var mı efendim? 
B£R MBBÜS B. — Mazhar Müfid Bey söz 

söyliyecefc; sözünü bitirmedi. 
REjlS — Söz isteyen zat kendi ister ve söy

ler. 
MÜDAFAAİ MİLLÎYE VEKÂLETİ MU-

H&S8BBI3&IÎ İSMAİL BASKI B. — Efendim, 
bu mesele hakkında geçen güft arzetmiştim. Bir 

(Beşinci madde takrir veçhile badettashih 
okundu). 

MADE 5. — Tarik bedeli naktisi kariye ve 
mahalle heyeti ihtiyariyeleri marifetiyle tahsil 
veyahut mükellef tarafından bizzat ait ol
duğu sandığa teslim edilir. Ancak heyeti ihti
yariye marifetiyle tahsil ve teslimi sandık edilen 
mebaliğ için her mükellef namına ayrı ayrı san
dık makbuzu ahiz ve tevzi olunacaktır. İkinci 
taksitin hululünden itibaren nihayet bir ay zar
fında kariye ve mahallesi tarik bedelâtı müte-
hakkıkasmın lâakal yüzde seksen beşi teslimi 
sandık edildiği sabit olan heyeti ihtiyariyeye yüz
de beş kuruşu tecavüz etmemek üzere Mecalisi 
umumiyenin tâyin edeceği miktarda aidat veri
lir. 

REİS — Kabul buyuranlar lütfen el kaldır
sın. Beşinci madde kabul edildi efendim. 

Oü dakika teneffüs. 

MUSTAFA B. (Tökad) — Mazhar Müfid Be
yin beyanâtı noksan kaldı. 

SALİS Ef. (Erzurum) — Bir madde kaldı, 
onu da bitirelim de ondan sonra diğerine geçelim. 

KÂTİP BEY — 322 nci fasıl Müdafaai Mil
liye 11 933 623 lira. 

Hükümetçe Encümence 
teklif olunan kabul edilen 

milyon iki yüz bin lira kalıyor. Bazı tayınattan 
da borçlarımız var. Tahsisat yetmiyor. Binaen
aleyh bizim evvelce teklif ettiğimiz 11933 623 
liranın koyulunu rica ediyoruz. 

REİS— Muvazene! Maliye Encümeninin bir 
mütalâası var mit (Muvafık sadalan). 

MALİYE V. FERÎD B. — Geçenki içtimada 
arzetmiştim ki. encümen bu tenzilâtı yapmış ve 

ÎKÎNCI CELSE 
Açüma saati : 3,30 sonra 

REİS — İkinci Reisvekili Hasan Fehmi Bey 
KATİPLER: Feyyaz Ali Bey (Yozgad), Ata Bey (Niğde) 

Nev'i muhassaBat 

Muayyenat 
1 Tayınat 
2 Ot, saman şair 
3 H&hrnteat ve tenvirat 

Üç yüz yirmi ikinci faslın yekûnu 

322 Muayyenat 
1 Tayınat 7 477 334 6 862 000 
2 Ot, saman şair 3 108 604 2 680 000 
3 Hahrateat ve tenvirat 1347 685 1 130 000 

Üç yüz yirmi ikinci faslın yekunu 11 933 623 10 622 000 
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aynı rakamı Müdafaai Milliye Vekâleti için... 

MUVAZENE! MALÎYE En. R. FERÎD B. 
(Çorum) — Tayınât için masraf ika edildiği 
söylendiğine göre bunun kabulü tabiî ve zaru
ridir. Bunun için başka bir şey denüyeceğim» 
evvelce arzettim. Encümen noktai nazarını geçen 
içtimada söylemişti. Yani biz teklifimizde ısrar 
ediyoruz. Heyeti Aliye hakem olur diyoruz. Fa
kat bu, bugün sarf edilmiş bir paradır. Ve bir 
mahsup muamelesi yapılacaktır. Keza Maliye Ve
kili Beyefendi demişti ki, bu esas para meselesi 
değildir. Bizim Maliyeden verilen buğdayları 
mahsup edebilmek için bir karşılık temininden 

ibarettir. Bir hesap meselesi olduğuna göre He
yeti Aliyenizin takdirine bırakıyoruz. 

REİS — Bu fasıl hakkında başka mütalâa 
var mı? söz alan yok, tadilname de yok, binaen 
aleyh Müdafaai Milliye Vekâletinin - Muvazene 
Encümeninin Reisinin de verdiği cevaba göre-
ki bundan encümenin muvafakati anlaşılıyor -
Hükümetin teklifini reyi âlinize arzediyorum. 
11 933 623 lira (Kabul sadalan) 3^2 nci fasıl 
hakkında bu rakamı kabul edip diğer fasla ge
çilmesini kabul edenler lütfen el kaldırsın. (Ka
bul sadalan).. Bu miktarı kabul etmiyenler lüt
fen el kaldıksın. Fasıl kabul edildi. 

F. M. Nev'i muhassasat 
Hükümetçe Encümence 

teklif olunan kabul edilen 

323 Eczayi tıbbiye 

SALÎH Ef. (Erzurum) — Efendim bu 323 
ncü fasılda bir eczayi tıbbiye ve melbusat mese
lesi var. (O ayrı madde sesleri). Yalnız eczayi 
tıbbiye ise o halde 324 ncü fasla ait olanı bilâ-
hara söylerim. 

284 298 168 000 

RE IS — 323 ncü fasıl hakkında mütalâa, var 
nn? Tadilnamc de yok. Binaenaleyh 324 nci fasla 
geçilmesini kabul buyuranlar el kaldırsın. Ka
bul etmiyenler lütfen el kaldırsın. Kabul edildi. 

F. M. 

324 Melbusat ve teçhizat 

Nev'i muhassasat 
Hükümetçe Encümence 

teklif olunan kabul edilen 

3 897 500 3 897 500 

SALİH Ef. (Erzurum) — Bendeniz söz al
mıştım. 

REÎS — Bu fasıl hakkında mütalâa var mı? 
MÜDAFAA! -MÎLLÎYE VEKÂLETİ MUHA

SEBE MÜDÜRÜ ÎSMAÎL HAKKI B. — Bu fas
la., geçen günde arzettiğim veçhile, 4 Kânunuevvel 
1336 tarihli kabul ettiğiniz kanun mucibince ka
bul buyuralan iki milyon liranın ilâvesi lâzım-
gelir 3 897 500 ün üzerine iki milyon olarak He
yeti Oelileniz kabuT etmişti. Tabiî bütçeye de ilâ
vesi lâzımgelir. Yekûnu (5 897 500) ediyor. 

SALÎH Ef. (Erzurum) — Efendim, bu ka
bul ettiğimiz 5 897 500 lira para sarf edilmiş. 
Halbuki ortada bir takım derbeder insanlar gezi
yor ki insanın yüreği açıyor. Askerlerimizin bir 
kısmı henüz çıplak gezmektedir. 

KADRİ B. (Diyarıbekir) — Bendenizin bir 
takririm vardı, söz vermediniz. Mazhar Müfid 
Beye.. 

REÎS — Efendim, müsaade buyurun, söz 
alan söyler. Mazhar Müfid Beye zorla söz söy-
leteımem. İstiyorsa buyursun. Bir zat diğer zata 
söz söylesin der mi rica ederim? 

MAZHAR MÎÜFİD B. (Hakkâri)'— Arzuyu 
umumî üzere kürsüye çıkmıştım. Sonra Makamı 
Riyasette bulunan Beyefendi buyurdular ki, va
kit geçti, gelecek celsede siz devam edeceksiniz 
dediler. Söz alarak çıkmadım. Heyeti umumiye
ttin arzusiyle kürsüye çıktım. 

SALÎH Ef. (Erzurum), — isterseniz söz ve
ririm size. Benim sözüm gayet kısadır. Askerler 
camilerde çıplak olarak geziyorlar. Hatta Leblebici 
camiine dolduralmuş olan askerlerden sordum. 
Dört aydanberi Ayıntâb'h olduğu halde çırçıp-
lak geziyorlar. Dört aydır buradadır. Tetki-
kat yaptım. Sonra ikinci mesele arzedeceğimki; 
memleketimizde istikballeri sönmüş, hayat
ları zehirlenmiş olan ikinci kısım ihtiyat za
bitleri vardır. Harbi umumî iptidasından üç-
yüz otuz dörde kadar otuz bin tahsili âli gör
müş efendiyi talimgaha şevkettiler. Bunlar hiz
meti vataniyeleri için kemali hahisle koştu
lar. Canlarını mahvettiler, öldüler. Hükümeti
miz bunlara birer terhis tezkeresi verdi, attı 
sokağa... Bir çok vaatlarda bulunmuştu. Kay
makam yapacağız, polis müdürü yapacağız, dedi
ler. Bunlar birer vahi mevaidden ibaretti. Bu 
bîçarelerin on sekiz bini şehit oldu. On iki binini 
sokaklara attılar. Hakikaten bunların halini 
görüpte acımamak insan için kabil değil. Ba
zı mahallerde üç beş tane bu efendilerden bi
liyorum ki, tevellütleri dolayısiyle eelbedilmiş 
oldukları halde kendilerine birer ayakkabı'bile 
vermiyorlar. Arkalarına birer ceket vermiyor
lar. Çmlçıplak yine vazifeye davet ediliyor ve 
bunlar da kendi hayatlarını atıyorlar. (Gürül
tüler). Efendim, müsaade edin. Bizde iki sınıf 
zabıtan vardır. Bir kısmına bakıyomz, diğer 
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kısmına gelince, gerek elbiseleri, gerek terfi
leri vesaireleri hususunda pek ahenksizlik görü
yorum. Mekâtibi âliyede tahsil görmüş bu efen
diler hakkında bir takririm vardır. Rica ederim, 
bu meyahda okunsun. Bunu teklif ediyorum. 
Bir şey yapalım. 

REİS — Bir teklifi kanunidir. Mütalâa var 
mı? efendim. 

MÜDAFAA! MILLÎYE VEKIL! FEVZÎ PŞ. 
— Askerlerin çıplaklığı meselesi; Malûmu âli-
nizdirki, daima efradı cedide geliyor. Yeni 
yeni kıtaat geliyor. Bunlar buraya geliyorlar. 
Burada ikşa ve ilbas edildikten sonra cepheye 
sevkediliyorlar. Bunların içinde çıplak olan
ları oldıılu gibi giyinmiş olanlar da vardır. Ih-
timalki, Salih Elfendi biraderimizin gördükleri 
bundan ibarettir. 

SALİH E l (Erzurum) — Beş aydır bura
dadır. isimlerini yazmışımdır. 

FEVZİ Pş. (Devamla) — İhtiyat zabitleri 
hakkında buyurdular. İhtiyat zabitleri buraya 
geliyor, kıtaata verildiklerinde bittabi zabit
tirler ve her zabitin hukuku müsavidir. Aynı 
suretle muamele görüyorlar. Bunlar içinde hi-
dematı maksure için talimgaha verilen varsa 
talimgahtaki diğer efendiler misillu onlara da 
lâzımgelen muamele yapılır. Ancak buyurdular 
ki, bunlar terhis edildikten sonra bir takım 
vaadi vaitlerdje bulunuldu,. Kendilerine lüzumu 
veçhile muamele edilmedi, filhakika bu hususta 
bir çok şikâyetler vâki olmuştur ve her birisini 
yerleştirecek bir mahal bulunmak imkânı yok
tur. Mahal bulundukça yerleştiriliyor. Biz her 
halde bunların harpta yaptıkları hidemata 
mukabil kendilerine mükâfatan münhal yerlere 
yerleştirmek hususunu tercihan icra ederiz. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Bu itirazım size 
ait değildir. Ferid kabinesine ait bir meseleydi. 

FEVZİ Pş. — Biz yapıyoruz. 
REİS — Başka söz var mı ? Bu fasıl hakkında 
SALİH Ef. (Erzurum) -— Reis Bey, rica ede

rim. Üzerinden zaman geçerse bunlar yine açık 
kalır. 
üzerinden zaman geçerse bunlar yine açık kalır. 

3. — Erzurum Mebusu Salih Efendinin, ikin
ci sınıf ihtiyat zabitlerinin terfileri hakkında tek
lifi kanunisi (2/225) 

REİS — Efendim, takrir dört maddelik bir 
teklifi kanunidir. 

MADDE 1. — ikinci sınıf ihtiyat zâbitanımn 
hizmeti celilei askeriyelerinde kendilerine zabit 
namzet ve vekilleri misillu teçhizat masarifi veri
lir. 

MADDE 2. -
zabit namzet ve 
tâbidir. 

- ikinci sınıf ihtiyat zâbitanı 
vekilleri misillu hakkı terfie 

MADDE 3. — işbu kanun neşrinden muteber
dir. 

MADDE 4. — işbu kanunun icrasına Maliye, 
Müdafaai Milliye Vekilleri memurdur. 

RElS — Tensip buyurursanız Müdafaai Miİ-
.liye Encümenine havale edelim. (Lâyiha Encü
menine sadaları). Lâyiha Encümenine havale 
edildi. 

Fasıl hakkında başka söz alan yok, tadilna
me de yok, binaenaleyh evvelce Meclisi Âlinin 
kabul ettiği tahsisatı munzamma kanuniyle bu 
fasla iki milyon lira ilâve edilmiş oluyor. Fas
lın yekûnu 5 897 500 lira oluyor. 324 ncü fasıl 
hakkında müzakereyi kâfi görüp 325 nci fasla 
geçilmesini arzu edenler lütfen el kaldırsın. Ka
bul edildi. 

F. M. Nev'i muhassasat 
Hükümetçe Encümence 

teklif olunan kabul edilen 

325 Tamirat ve inşaat 120 000 100 000 

REİS — Söz istiyen var mı? tadilname de yok I fen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 
326 ncı fasla geçilmesini kabul buyuranlar... lût- 1 

F. 

326 

M. Nev'i muhassasat 

Nakliyat, harcırah ve saire 
1 Nakliyat 
2 Harcırah 
3 Müteferrika 
4 Kırtasiye 

Üç yüz yirmi altıncı faslın yekûnu 

Hükümetçe 
teklif olunan 

760 000 
258 453 
170 000 
174 814 

1 363 267 

Encümence 
kabul edilen 

513 000 
258 453 
170 000 
174 814 

1 118 267 
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HAMDİ NÂMIK B. (İzmit) — Efendim, bu 

fasılda.. 
FERİT B. (Çorum) — Efendim, bu faslın 

birinci maddesi evvelce 2 100 000 olarak kabul 
edilmişti, zammiyle... 

KÂTİP B. — Yalnız nakliyat efendim. 
HAMDİ NÂMIK B. — 326 ncı fasla 174 814 

lira kırtasiye tahsisatı mevzudur. Bendeniz di
ğer vekâletlerin muhassasatlarcnı tetkik ettim. 
En çok Maliye Vekâlete kırtasiyesi ki, (2500) li
ra, Dahiliyenin 1500 lira, Müdafaai Milliyenin 
174 bin küsur lira... Bunu bendeniz pek fahiş 
buldum. Ya bendeniz.yanılıyorum veya bu yan
lış. Çünkü Maliye Vekâleti veyahut Dahiliye Ve
kâleti kırtasiyesini iki misli veya üç misli, beş 
misli fazla kabul ediniz, halbuki bu yetmiş.misli 
fazladır. Binaenaleyh bunun on misline ten
zilini teklif ederim (Olur sadalan). 

MUSTAFA B. (Tokad) — Teşkilâtı da düşü
nülsün. 

HAMDİ NÂMIK B. (İzmit) — Teşkilâtı ne 
kadar vasi olursa olsun bu miktar pek fahiştir. 

MÜDAFAAİ MİLLİYE V. MUHASEBE 
MÜDÜRÜ İSMAİL HAKKI B. — Efendim, müte 
ferrika ve kırtasiye fasıllarının esasen bütçede 
tevhidini rica etmiştik. Bunun ikisinin mecmuu 
(244 814) liraya baliğ oluyor. (Nedir bu? seda
ları). Arzedeyim efendim. Tekmil kıtaat, ahzıas-
kerler devairi merkeziye, cepheler, kırtasiyesi, bu 
meyandadır. Merkeze ait değildir. Ayni zaman
da bu meyanda müteferrikadan maaş verdiğimiz 
memurlar vardır. Ecir, meselâ kanun neferleri 
vardır ki, onlara yüz altmış kuruş veriyoruz. 
Bunlar hep bu meyandadır. Müdafaai Milliye. 
Vekili her kıtaya göre.bir defter tanzim etmişti. 
Her kıtada herkese verilmesi icabeden kırtasiye
nin miktarını göstermiştir. Halbuki her taraftan 
aldığımız telgraflarda kırtasiyenin yetişmediğin
den, muamelâtın durduğundan şikâyet yollu tel
graflar geliyor, şikâyetler vâki oluyor. Meselâ 
Diyarbekir?de bir cepheye beş bin kuruş verdik-
se de bugün madeni para ile beş bin kuruşla ida
re etmenin imkânı yoktur. Kırtasiye fiyatı pek 
galidir diyorlar, malûmu âliniz bir tabaka kâ
ğıt yüz paraya almıyor. 

.TAHSİN B. (Aydın) — O halde merkeze çok 
vermişsiniz. 

HAMDİ NÂMIK B. (İzmit) — Beyim ne 
kadar sarfedilmiştir, nerelere sarfedilmiştir? 

MÜDAFAAİ MİLLİYE V. MUHASEBE 
MÜDÜRÜ İSMAİL HAKKI B. — Arzedeyim 
efendim, Maamaf ih bu paranın hepsi sarf olun
muş değildir. Tabiî biz de kaidei tasarrufa ria
yet ettik, her isteyene istediği kadar para ver
medik; Bunun için gerek müteferrika gerek 
kırtasiyeden 90 000 lira kadar bir tasarrufumuz 
hâsıl oluyor, bunu Heyeti Celileniz tabu bilirler. 

ABDULLAH Ef. (İzmit) — Efendim, kır
tasiye sarfiyatı ne kadardır? 

MÜDAFAAI MİLLİYE V. MUHASEBE 
MÜDÜRÜ İSMAİL HAKKI B. — Efendim, biz 
onu tevhit ettik, ötedenberi böyle yapılıyordu, 
bu her nasılsa maktu bütçede tefrik edilmemiş. 

ABDULLAH Ef. (Adapazarı) — • Hakikati 
söylemediniz Beyefendi. Ne kadar sarfedilmiş? 
diye soruldu. 

MUHASEBE MÜDÜRÜ İSMAİL HAKKI 
B. — 90 bin lira kadar tasarruf var. Bakiyelerini 
tabiî aldım. Neticei hesabatı çıkarmadım. O mik
tarları aldım, onu arzediyorum.. 

HÜSEYİN A V N İ B, (Erzurum) — Muvaze. 
nei Maliye görmemiş maalesef. 
, MUVAZENt MALİYE En. REİSİ FERİT 
B. (Çorum) — Görmüştür, şimdi izah edeceğim. 
Efendim, Müdafaai Milliye Vekâleti 326 ncı fas
lın üçüncü ve dördüncü maddelerini tevhit ede
rek sarf etmiştir. Bittabi tyu, doğru bir şey de
ğildi. Müteferrika ile kırtasiye bir arada bulun
mak kaideten doğru değildir. Çünkü yekdiğerine 
karıştırılır ve müteferrikadan belki fazla sarf e-
dilir, Yahut kırtasiyeden tasarruf, edilen miktar 
müteferrikaya verilmiş olur. Onun için Muva-
zenei Maliye Encümeni bittabi bu maddeleri 
ayrı ayrı kabul etmiştir. Yalnız sene nihayetine 
kadar, epiyce bir tasarruf. olduğu nmhakkaktır. 
Muvazenei Maliye Encümeni bunun hangisinden 
tenzilât yapacağına mütehayyir kalmıştır. Esası 
budur. 

Çünkü Müdafaai Milliye Vekâleti bittabi mü
teferrika tertibinden, gerek kırtasiye tertibinden 
sarf ettiği mebaliğin hesabını alınca bilir ve o 
zaman maddelerinden mahsubunu icra eder, Far-
zediniz ki, bugün her ikisinin mecmuuna naza
ran doksan bin lira sarfettiğine göre iki yüz bin 
lira tenzilât yapsak hangi maddeden yapacağız? 
Bundan fazla yaparsak ileride mahsup mesele
sinde açık kalmak ihtimali vardır. Zaten hakikî 
bir surette sarfedilmiş olmadığı için bu ve emsali 
tasarruf atı da bütçe açığına konulmak üzere, do
kuz milyon lira sıarfedilemiyerek kalmış bir. kısım 
vardır. O kısım meyanında olarak tasarruf edil
miştir. Şimdi Müdafaai Milliye Vekâleti bu he
sabı ne zaman tesbit ederse göreceksiniz ki, bu 
madde yekûnunda 200 bin liraya karip bir ta
sarrufumuz mevcuttur. Bittabi bu cihetin, 
1337 senesi bütçesinde nazan itibara alınmak su
retiyle, tetkikatmı yürüterek, miktarı hakikinin 
tesbiti imkânı hazırlanmıştır. Bugün için s bunu 
biz kabulde mecburiyet görüyoruz. Çünkü arzet-
tiğim veçhile; hangi maddeden tenzilât yapacağı
mızı bilmediğimiz için... 

YASİN B. (Oltu) — Bu rakamı kabul etme
liyiz. 

FERİT B. (Çorum) — Evet bu rakamı kabul 
etmeliyiz. 

YASIN B. — Pek fazladır. 
FERİT B. — Bu rakamı kabul etmek mecbu

riyetindeyiz. 
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YASİN B. — Memur 90 bin lira tasarruf var 

• diyor. 
YAHYA GALÎB B. (Kırşehir) — (Ferit 

Beye hitaben) Bu rakamı yaptıktan sonra tenzi
lât yapmışlardır. .Zatı âliniz yoktunuz. 

FEBÎT B. (Çorum) — Hangi maddeye, han
gi fasla? 

YAHYA GALÎB B. (Kırşehir) — ikisi bir
leştirilmiş. 

FERÎT B. (Çorum) — O halde bir madde 
olarafe kabul buyurursanız tenzilât yapabilirsiniz. 
Bu sene için 3 neü 4 neü maddelieri bittevhit 
mahsubuna müsaade edersiniz - ki, bütçe işi de
ğildir bu - bu sene için kabul edilebiir, tenzil 
edilir. Fakat bütçe esası itibariyle doğru değildir. 
Bendenize kalırsa tesbit etsinler, zaten imha ede
ceğiz* Onun için bütçe hesabını karıştırmış ol
mayalım. 

VEHBÎ Ef. (Konya) — Efendim, ben Hey
eti Vekileden bir şey rica için geldim. Kırtasiye
ye ait şu kadar kuruş Müdafaai Milliyenin, diğer 
devairin kezalik. Bütün devairi topladığımızda 
bir milyonu geçiyor. Şu halde rica, ederim ki: 
bu paranın 50 bin, 60 bin, 100 bin lirasiyle bir 
kâğıtbane fabrikası yapsalarda şu para memle
ketimizde kalsa ve memleketimiz de sanat elde et-
mi$ okai daha iyi olmaz mı? 

YAHYA GALÎB B. (Kırşehir) r- Ne kadar 
isabet. 

VEHBÎ Ef. (Devamla) — Bu nedir? Hükü
metin kendi defterini yapacak bir kâğıt fabrika
sına malik olmaması hakikaten Devlet için ağır-' 
dır-ve ardır. Binaenaleyh rica ederiz, bir kâğıt 
fabrikasına teşebbüs olunsun. Memleketimizde 
kağıt yapılacak maddei asliye mevcuttur, rica 
ederim. 

MALÎYE V. FERÎT B. — Efendim, Hoca 
Efendi Hazretlerinin mütalâaları pek mahallin-
dedir. Şüphesizdir ki, Hükümete lâzım olanı 
değil, hattâ alelûmum ahalimize lâzım bulunan 
kâğıtlarımızı da tedarik etmek üzere bir kâğıt 
fabrikası yapmak hakikaten pek müstahsen bir 
harekettir. Şüphesizdir ki, böyle bir fabrikanın 
tesisi için lâzımgelen ihtiyacı biz derk ettik. Fa
kat, buna teşebbüs edebilmek için iktiza eden 
mebaliği 1337 bütçesine maalesef koyamadık. 
Çünkü yalnız kâğjt fabrikasiyle iş bitmiyor. Me
selâ kâğıt fabrikasiyle beraber bir de büyük bir 
matbaa lâzım. Çünkü o kâğıdı defter haline ko
yacağız. Defter basacağız. Bandrol ve ilâh... Bu
nun için yüz bin lira raddesinde bir para koyduk. 
1337 bütçesine ki, 1337 bütçesi içerisindedir. 
Bü suretle bu matbaayı şey etmek için. Eğer 1337. 
bütçesi tetkik edilirken biraz fazla varidat ilâve 
Duyurulacak olursa kâğıt fabrikasını da maal
memnuniye celbederiz. 

RAGIB B. (Kütahya) T - Efendim, Hoca 
Vehbi Efendi Hazretlerinin mütalâaları cidden 
varit ve muhiktir. Hükümetin 200 bin lira. sar-
fiyle bir kâğıt fabrikası yapması (200 bin Ura 
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ile olmaz sabaları). 500 bin olsun. 7 - 8 yüz bin 
lira kırtasiye bsdefi veriyoruz. Daha iki, üç 
yüz bin lira veririz; fakat bir sene zarfında âza
mi olarak nısfını kazanırız. Fakat 1337 sene
sinde böyle bîr kâğrt fabrikasının inşa ve ikmal 
edileceğine bendeniz ihtimal veremiyorum. Bi
naenaleyh yalnız kâğıt meselesi değildir. Bütün 
devaiıin birçok şeylerini mubayaaya ihtiyacı 
vardır. Bir levazımatı umumiye dairesi teşkil 
edilsin. Doğrudan doğruya bu gibi eşya mem-
bamdaa, Avrupa*dan celbedilsin. Çünkü Av
rupa'da bugün tabakası kırk paraya olan bir kâ
ğıdı burada iki kuruşa alıyoruz. Efendiler, Av
rupa'da destesi 22 kuruşa olan kâğıdı burada 
40$ kuruşa alıyorlar. Böyle nispetsiz bir fark 
vardır; Çünkü eşya 8 - 10 elden- geçiyor, bu su
retle 200 bin lira ile idare edilmesi lâzımgelen 
muamelâtı kırtasiye bir milyona baliğ oluyor. 
Onun için Hükümetin kâfıda* ve saireye olan bü
tün ihtiyacını doğrudan doğruya membaından 
celbetmek üzere 133? senesi için bir levazımatı 
umumiye teşkil ederlerse zannederim hem kırt a-
iyeden hem masarif âtı saireden pek çok tasarruf 
olaeaktır. Btmu bilhassa rica ederim. He
yeti Vekiîeden, 1337 bütçesinde anazarı dikkate 
alsın. 

MALÎYE VEKİLİ FERÎT B. — Efendim 
kırtasiye meselesi hakkındaki Ragıp Beyin tek
lifini Heyeti Vekile nazarı dikkate aldı ve ale
lûmum devaire alınması lâzımgelen evrakın ge
tirilmesi Mâliye Vekâletine aitti. Kendi dairesi 
tahsisatı heyeti mecmuasına mukabil olmak üze
re lâzımgelen evrakı Maliye Vekaleti 1337 büt
çesinde, getirtecektir. Zaten ben maliyeye ait 
kâğıdr 1330 bütçesinde de Avrupa 'dan getirt
tim, Hakikaten gayet büyük fark vardır. 
Bugün Heyeti Aliyenize takdim edilen 
bir lâyiha vardır. Onun sayfası büyük
lüğündeki bir kâğıt 25 paraya mal oluyor. 
Bu noktai nazardan Maliye vazifesini yap
mıştır. El'an kâğıdımız da vardır. Diğer de-
vair için de 1337 senesinde heyet mecmuasını 
getirtmeğe Heyeti Vekile karar verdi. Tevhit 
edecekler ve Maliye Vekâleti getirtip tevzi ede
cektir. Fakat, bütün levazım hakkında değil ta
biî. Kâğıt ve levazımı kırtasiye hakkında. 

OPERATÖR EMÎN B. (Bursa) — Efendim, 
mendeniz müteferrika hususunda Müdafaai Mil
liye Vekili Paşa Hazretlerinin nazarı dikkatle
rini celbetmek istiyorum. Hastanelerde müte
ferrika olarak beher hasta başına.beş kuruş gibi 
gayet kalil bir meblâğ tahsis edilmiştir. Meselâ; 
200 yataklı bir hastaneye mahiye bin kuruş müte
ferrika veriliyor. Bunun içerisinde gaz lâm
bası, cam, süpürger bilmem soba borusu hep 
dâhildir. Böyle beş kuruşla hastâlanmızuı ihti-
yacr temin edilemez. Hastane mftteferrîkalârı-
nrn her halde tezyidini rica ederim. 

HAMDÎ N&MÎK B. (îzmit) —• Efendim ben
deniz bunun Heyeti Aliyenizden on bin liraya 
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tenzilini rica etmiştim. Fakat demin Müdafaai 
Milliye Vekâleti namına müdafaa eden Muhase
beci ismail Bey bunun içerisinde müteferrika ve 
kanun çavuşlarının da maaşatı olduğundan bah
settiler. Kendilerinin bu suretle mezeettiklerini 
biliyordum. Mademki başka masarif at da varmış, 
bunun elli bin lira olarak kabulünü rica ederim. 

FERlT B. (Çorum) — Doksan bin lira sar-
fedildiğini söylüyorlar Hamdi Bey. 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Efendiler, 
muamelâtı kırtasiyeden evvelce de şikâyetim ol
muştu, fakat rakamda hata ettiğimi bugün an
ladım. Umumî kırtasiyenin yekûnu beş bin lira 
değil, bir milyon imiş, buna müteferrikadan da 
bir kısım ilâve edebilirsiniz. Çünkü süpürge, 
desti, bardak gibi eşyayı müteferrikaya ait olan 
senetlere, kırtasiyeye ait olan müteferriklerin 
de ithal edildiği vâkıdır. Şu, bu daire diyerek 
tasrih etmiyorum. Fakat bu vâkıdır. Olabilir. 
Binaenaleyh kırtasiye bu suretle bir buçuk mil
yon liraya kadar çıkmış oluyor. 

Hoca Vehbi Efendi Hazretlerinin kâğıt fabri
kası açılması hakkındaki mütalâaları hakikaten 
şayanı tebcildir. Buna imkânın müsait olup olmı* 
yacağı meselesi tabiî muhtacı tetkik bir mesele
dir. Bendenizce buna halen imkân yoktur, birçok 
noktalardan. Mamafih buradan bahsedecek de
ğildir. Efendiler; bu memlekette kâğıt fabrikası 
açmağa imkân olsa dahi kâğıt fabrikası açmağı 
arzu etmeyin. Çünkü, bol kâğıda malik olduk
tan sonra emin olunuz ki muamelâtı kırtasiye 
daha çoğalacak, eshabı mesalih daha ziyade sürü
necektir. 

Efendiler, iş kâğıtta ve kâğıda verilen para
da değil, halkın sürünmesindedir. Bugün bil
hassa Müdafaai Milliye Vekâletinde ötedenberi 
kabul edilmiş ve elyevm cereyan eden ahval de
vam edecek olursa böyle senede bir buçuk mil
yon lira ile değil, daha fazla milyonları yuta- ' 
cak kâğıtlar sarfına mecburuz. Çünkü takip 
edilen usuller gayet sakimdir. Meselâ: Muba-
yaat mesailinde alelade yapılacak bir senet; bir 
dosya halini alır, birçok yerlere gider, birçok 
imzaları ihtiva eder, bu suretle kâğıt kümeleri 
çoğaldıkça çoğalır. Binaenaleyh bendeniz kâğı
da verilen paraya değil, bu bol kâğıtlar içinde 
daima sürüncemede kalan millete acıyorum. 
Teşkilâtı ıslah etmek, usullerimizi, ötedenberi 
arzettiğim veçhile, basitleştirmek, sadeleştir
mek, halk hükümetine lâyık sade usuller kabul 
etmek lâzım. Binaenaleyh evvelce .de arzetti
ğim veçhile; bütün vekâletler bir. araya, ge
lip teşkilâtlarını, muamelâtı kırtasiyelerim 
mümkün mertebe sadeleştirmek için ne yapmak 
lâzımgelirse onu yapsınlar ve bu millete ifa 
edilecek hizmetin en büyüğü budur zannederim. 

MÜDAFAAİ MİLLÎYE MUHASEBE MÜ
DÜRÜ İSMAİL HAKKI B. — Müteferrika mad
desinden elli bin, kırtasiye maddesinden de el
li bin lira tasarruf edebileceğimizi bittetkik an

ladığım için her iki maddeden yüz bin liranm 
tenzilini teklif ederim. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Efendim 
bu kürsüye bir kaç arkadaşımız daha çıkarsa 
bu artacak zannederim. Birer birer çıkarılıyor. 
Şimdi efendim bütçe tabiidir ki bir ihtiyaç üze
rine tetkik ve tanzim olunur ve o ihtiyaç gelir 
kabul edilir. Fazla konmuş, yüz bin lira fazla 
gelmiş, filân, buna bütçe demezler artık. 

Vehbi Efendi Hazretlerine cevaben Maliye 
Vekili buyurdular ki: Böyle bir fabrika yapmak 
için bütçeye para koyduk. Kırtasiye için veri
len bu bir milyon liranın yarım milyonu ile bu 
ihtiyaç temin olunacaktır. 

Yarım milyonu da artacak. Bu parayı ken
dilerine veriniz. Yaptırmak isterlerse yaptırır
lar, Bu katiyen sabittir ki; verilen bir milyon 
müteferrika ile yapılan bu işin beş yüz bin lira 
ile de yapîlması kabil imiş. Bunu da Ragıp Be
yin buyurdukları gibi; teşkilâtımızda âdet bu
dur. Bir şey yaparız, tâ kazalara kadar memur 
göndeririz, böyle değil, Maliye Vekâletine salâ
hiyet verelim. Bu bapta bir levazım heyeti ihzar 
etsin. Avrupa'ya göndersin. Bunları celbetti-
rirse bir senede, buyurdukları fabrika sermayei 
asliden vücut bulmuş olacaktır ve katidir ki 
bugün yüz paraya aldıkları kâğıt, fabrikasından 
on beş paraya ve belki de daha ucuza alınacak
tır. 

Sonra Basri Bey biraderimizin buyurduğu 
gibi, kâğıt fabrikası olursa ve kâğıt çok olursa 
kırtasiye muamelesi artacak değil, teşkilâtı esa
siye meselesinin halliyle dertlerimiz tedavi edi
lebilir. Avrupa'dan buraya kâğıt gelmez. On
lar da kendi yaptıkları kâğıdı sarfetmez. Hal
buki yine onlar kâğıtlarını satarlar. Her halde 
Maliye Vekili Beyden istirham ederiz, ciddî bir 
teşebbüste bulunsunlar, bir milyon lirayı onlara 
vermesin, levazımı kırtasiye celbettirsin. Bu 
hususta bir heyet izamını teklif ediyorum, kabul 
buyurunuz. Kendisi bu işi yapabilecek bir heyet 
vücude getirsin ve bu ihtiyacımızı temin etsin. 

HASAN BASRİ B. ( Karesi ) — Teşkilâtı 
esasiye ile bunun alâkası yoktur. 

YAHYA GALİP B. (Kırşehir) — Şu bütçeyi 
çıkarmak her halde daha lâzımdır. 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Benim tekli
fim; kırtasiye usulünü sadeleştirmekten ibaret 
bir tekliftir. Bu kanunla da alâkası yoktur. Za
manlar, itiyatlar bu gibi zait usulleri ihdas et
miştir. Mesele, bundan ibarettir. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Biz on
ları tabiî kaldıracağız. Şimdi şu bütçede yapıla
cak şu husus hakkında Maliye Vekiline müsaa
de edelim. Kendisi bir heyet izam etsin, biraz 
da para versin. 

YAHYA GALİP B. (Kırşehir) — Bugün Şu
batın on yedisi Avni Beyefendi, bunu çıkart
mak daha evlâ. 

- 2 8 8 
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REİS — Efendim, söz alan zevat sözlerini 

söylediler. Fakat müteaddit imzalı takrir al
dım. Geçen celsede müzakerattan sonra Mazhar 
Müfit Beyin bakıyei beyanatı varmış. Halbuki 
şimdi söz alanlar meyanında olduğu için tabiî 
söz verdim. Bu, beyanatı, fasılları bitirdikten 
sonra yekûnu umumisini reyi âlinize arzetme-
den evvel, dinleyebiliriz. Bir çok imzalarla al
dığım takrirden anlıyorum ki sözleri mahfuz 
imiş. Kendileri söz istemedikleri için tabiî söz 
vermedim. Faslın yekûnu, yüz bin lira tenzille, 
2 603 267 liradır. 

FERİT B. (Çorum) — Yüz bin lira beherin-

F. M. Nev'i muhassasat 329 Masarifi mesture 

REİS — 329 neu fasıl hakkında söz isteyen 
var mı? 

NUSRET Ef. (Erzurum) -^ 329 neu fasıl
da gösterilen 200 000 lira masarifi mesture, ma
sarifi mesture demek, yani gizlice tahsis olun
muş bir para demektir. Masarifi mestureye tah
sis olunmuş olan paralar tabiî malsandıkların-
dan, yani devairi mahsusasından alınır. Her 
paranın bir sarfı, her sarfın da bir hesabı ol
mak kaidei esasij'edendir. Masarifi mesture ol
makla beraber, şu iki,yüz bin lira nereden alı
nıyor ve nereye sarf olunuyor ve bu masrafın 
hesabı nereye veriliyor? Heyeti Vekileye. Bu 
masarifi mesturenin bitamamiha müfredatiyle 
gösterilmesini bendeniz rica ederim. Bu bapta 
Maliye Vekili Beyefendi mütehassıs oldukların
dan bu hususta bizi daha ziyade tenvir etmele
ri için kendilerinden rica ederim, gelsin, lütfen 
izahatta bulunsunlar. 

MALİYE V. FERÎT B. — Efendim, Nusret 
Efendi Hazretleri bendenizden izahat talep edi
yorlar. Tahsisatı mesture hakkında câri mua
meleyi arzedeyim ı Malûmu âliniz her dairenin 
tahsisatı mesturesi yoktur. Hariciye Vekâletine, 
Dahiliye Vekâletine, bir de Müdafaai Milliye 
Vekâletine ait bir tahsisatı mesture mevcuttur. 
Bu tahsisatı mesture Heyeti Celilenizce kabul 
edildikten sonra diğer emri italarla masraf ya
pıldığı gibi, bunlar hakkında da varittir. O 
emri ita üzerine Maliye bunları tediye eder. 
Diğer tahsisattan bunların farkı; diğer tahsi
sat bir takım esasata istinat etmek lâzımgelir, 
kanuna, hukuku müktesebeye veyahut bütçeye... 
Bunun evrakı müsbitesi aranmaz. Vekili me
sul ne kadar para alırsa, Vekili meşulinin me
suliyeti tahtında... 

YAHYA GALİP B. (Kırşehir) — Bunda 
kırtasiyecilik te yoktur. 

MALİYE V. FERİT B. (Devamla) — Evet, 
yoktur. Vekilin mesuliyeti dâhilinde olmak 
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den ikişer bin lira tenzil ile yekûn 2 603 267 li
ra oluyor. 

REİS — Efendim, İzmit Mebusu Hamdi Bey 
elli bin liranın kırtasiye ve müteferrikadan ten
zilini talep ediyor. Halbuki bu tenzilâta muka
bil esasen Müdafaai Milliye Vekâleti yüz bin li
ra tenzilâta muvafakat ediyor ve tenzilât da 
icra edildi. Onun için takriri reyi âlinize vaza 
lüzum kalmadı. 326 neı faslın yekûnu..: 
2 603 267 lira. Bu fasıl hakkında müzakereyi 
kâfi görüp 327 nei fasla geçilmesini kabul buyu
ranlar lütfen el kaldırsın. Kabul edildi. 

327 - 328 nei fasıllar sıfır. 

Hükümetçe Encümence 
teklif olunan kabul edilen 

200 000 200 000 

üzere bu para kendisine tevdi edilir. Bunun 
usulü meselesine gelince : Usulü hakkında tabiî 
tahsisatı mesture her memlekette mevcuttur. 
Vekil bunu sarf eder. Fakat şüphesiz ki keyfe-
mayeşa sarfetmez. Memleketin ihtiyacatı siyâsi
ye ve askeriyesine ve siyasiyatı dahiliyesine sar-
f ederler. Sarf ettiklerinin bazılarından tabiidir 
ki senet alınır. Alabildiğinden alır, alamadı
ğından senet de alınmaz. Maamafih şüphesiz 
tekmil sarfiyatını o Vekil bir defter üzerine tes-
bit eder. O defteri kendisine ait olmak üzere 
kasasında bulundurur ve kendisinden sonra ge
lecek Vekile o defteri devrü teslim eder. Meselâ 
bir dairenin bir senede 200 bin liralık tahsisatı 
mesturesi olur, Vekil o sene zarfında bir kıs
mını sarfeder ve halefine onu devreder. Bu, ta-
ınamiyle Vekilin mesuliyeti tahtında icra edil
miş bir şeydir. Bundan dolayı ne Divanı Muha
sebat ve ne de Maliye hiç bir hesap aramak 
mecburiyeti kanuniyesinde değildir, 

RAGIP B, (Kütahya) — Hattâ müekkil-
ler de. 

MALİYE V. FERİT B. — Bunun hesabı, , 
yalnız bir Vekil hakkında ademi itimadı calip 
bir şey hâsıl olursa usulü dairesinde bu husus
ta tahkikat için anket parlamenter teşekkül eder. 
Hattâ ademi itimadı tazammun eder. Vekâle 
te, nazın mesulüne itimat devam ettikçe bu tah
sisatı mesturenin hiç bir sual ve hiç bir cevabı 
olamaz. Yani tatbik edilen usul bundan ibarettir. 
Başka bir şey soracak mısınız ? 

RİFAT B. (Kayseri) — Şu şekli Hükümet 
bajşka yerde var mıdır ? Her Hükümetin böyle 
teşriî Meclisleri icrai salâhiyeti de haiz midir? 

MALİYE V. FERİT B. (Devamla) — Efen
dim, müsaade buyurunuz. İcrai salâhiyeti haiz 
.olup olmaması... 

RİFAT B. (Kayseri) — Usulden bahis bu
yurduğunuz için soruyorum. 
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• MALİYE V. FERİT B. (Devamla) — İcrai 

salâhiyetten bahsetmek mevzuubahis olmaz, Hat-
tâ Parlamenter memleketlerde bütün hukuku 
milliye onların Parlâmentosuna mevdudur. 

RİFAT B. — Biz Parlâmento muyuz? 
MALİYE; V. FERİT B. (Devamla) — Mü

saade buyurun. Hattâ orada bile diyorum. Bi
naenaleyh her Meclis ne zaman bir Vekile ade
mi itimat beyan edeeek olursa o zaman masarifi 
mesture hesabını sorar. Bunun bir çok emsali 
mevcuttur. Muhtelif memleketlerde, muhtelif 
zamanlarda tahsisatı mesture hesabına bakılmış
tır, Fakat tekrar ediyorum, bu, ademi itimadı 
tazammun eder. . 

NUSRET Ef. (Erzurum) — Pek iyi Maliye 
Vekili Beyefendi! Bu mesele cephelerdeki 'ku
mandanlar hakkında câri değildir, tatbik edi
lemiyor, anket parlâmanter yapılamıyor. 

MALİYE V. FERİT B. (Devamla) .— Efen
dim, müsaade buyurunuz. Devletin hiç bir me
muru yoktur ki Devletin bütün umuruna vazı-
yed' etmiş olan bir kuvvet, o milleti temsil 
eden o.heyetin evamir ve mukarreratına tâbi ol
masın. Bunun için kolordu kumandanı hakkında 
da caridir. Fakat Heyeti, Celile memleketin si
yasiyatını idare etmekle mükellef olduğundan 
dolayı bunun hergün, heran böyle lüzumlu lü
zumsuz tetkiki hesabatını talep etmez. 

REİS — Efendim, bu hususta söz alan pek 
çok zevat var. Müzakere uzayacak. Fevkalâde 
bir mesele için Heyeti Vekile içtima edecektir. 
Tensip buyurursanız bu müzakereyi tehir ede
lim veyahut Muhasebeci ile devam edelim. 

MALİYE V. FERİT B. — Reis Bey, iki fa
sıl kaldı, bu bitsin de... 

HAMDİ NAMIK B. (İzmit) — Efendim, 
Müdafaai Milliye bütçesinin üç yüz yirmi do
kuzundu «A faslına iki yüz elli bin, lira tahsisa
tı mesture vazedilmiş. (A faslı değil sadalarî). 

FERİT B. (Çorum) — Oraya geldik. 
HAMDİ NAMIK B, (Devamla) — Bendeniz 

bunu ilk tetkik ettiğim zaman, bu parada (P) 
teşkilâtının da dâhil olduğu zannına zâhip ol
muştum. Sonra tetkik ettim, onun için de, üç 
yüz yirmi dokuzuncu faslın (B) maddesine ay
rıca elli bin lira vazedilmiş. Sonra bu tahsisatı 
mestureyi en ziyade vaziyet itibariyle sariet-
mek mecburiyetinde olan Dahiliye Vekâletinin 
mesturesiyle tetkik ettim, yüz elli bin lira 
gördüm. Müdafaai Milliye Vekili Paşa Hazret
lerinin faziletlerine hepiniz gibi tamamen kaniim 
ve bütün sarfiyat gibi» bilhassa tahsisatı mestu
reyi sarf hususunda f evkalâd edikkat ve itina 
ettiklerine imanım gibi kaniim (Hepimizin ötyle 
sadalarî). Fakat zannediyorum ki bu iki yüz bin 
li^a fazladır. Binaenaleyh bu iki yüz bin liranın 
tamamı sarf edilmemiştir. Madam ki (P) teşkilâtı 
da bunun haricindedir. Bnaenaleyh bu paranın 
hiç olmazsa yüz bin liraya tenzilini teklif edi
yorum. 

MALİVE V. FERÎD B. —Efendim bu tah
sisatı mesture, malûmu âliniz, yalnız Müdafaai 
Milliyeye ait tahsisatı mesture değildir. Müdafaai 
Milliye ile beraber Erkânı harbiyei Umumiyenin 
masarifi mestureleri de bunun içerisindedir. Ordu 
kumandanlarının cephede bulunan tekmil sarfi
yatı, yani alelûmum casuzluk vesaire gibi teşki
lâtın heyeti umumiyesi bunun içindedir ve bu 
para tamamen sarf edilmiştir. Onun için rica ede
rim, kabul buyurunuz. (Kabul, kabul sadalarî). 

REİS — Müzakereyi kâfi görenler lütfen el 
kaldırdın. Müzakere kâfi görüldü. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Efendim bir tak
ririm var. 

Riyaseti Celileye 
Müdafaa Milliye tahsisatı mesturesi olan iki 

yüz bin liranın yüz bin liraya tenzilini teklif 
eylerim. 

İzmit Mebusu 
Haindi 

Riyaseti Celileye 
Tetkik edilmekte olan 1336 senesi bütçesinin 

329 ncu (Masarifi mesture) faslının baliğ olduğu 
iki yüz bin laranm Heyeti Umumiyeee kabulün
den mukaddem Heyeti Celileden müntahap beş 
zat tarafından evvevlemirde tetkikat icrasına ve 
heyeti tenvir eylemesine karar verilmesini arz 
ve teklif eyleriz. 

17 Şubat 1337 
Kayseri Kayseri Kângırı 
Rifat Ahmet Hilmi Neşet 

Riyaseti Celileye 
Bilûmum tahsisatı mesturenin hesap ve ma

halli sarfını Heyeti Vekileden Maliye, Adliye, 
İktisat Vekaletleriyle Büyük Millet Meclisi Hü
kümeti Riyasetinin tetkik ve tasdiknın tahtı ka
rara alınmasını teklif eylerim. 

İ7 Şubat 1337 
BrztEnun 

Salih 
SALİH Ef. (Erzurum) — Efendini izah ede

yim. . ' 
REİS — Evvelâ Hamdi Beyin teklif ini reyi

nize arzediyorum. İki yüz bin liranın yüz bin 
liraya tenzilini teklif ediyorlar. 

MALİYE V. PERİD B. — Efendim rica ede
rim, lütfen takrirlerini geri alsınlar. Çünki sar-
f edilmiştir. 

HAMDİ NAMİK B. (İzmit) — Pekâlâ efen
dim geri alıyorum. 

REİS — Takrir, sahibi takrir tarafından ge
ri alınmıştır. Kayseri Mebusu Rifat Bey ve rii-
fekasmm takriri, Meclis tarafından bir heyet 
gönderilerek tetkik edilmesini teklif ediyor. Na
zarı mütalâaya alanlar lütfen el kaldırsın. 
Alınmadı. 

Erzuru Mebusu Salih Efendinin takririni na-
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zan mütalâaya alanlar lütfen el kaldırsın, 

SALÎfi Ef. (Erzurum) — Efendim aksini 
reye koyunuz, 

RglS -~- Efendim evvelâ takririn kabulünü 
reyi âlinize vaz tttim. Şimdi aksini reye vaz edi

yorum* Bu takriri kabul ©tme^Bİee lütfen el W -
dırsın^l^^ip kafeul elunmadı. 

329 neu fasıl hakkındaki müısakereyi kâfi gö
rüp (32£ A) faslına gedmesini kabul buyuras-
laa? lütfen el kaldırsın. Kabul edildi. 

F. M. 

A 
330 

Nev'i muhassasat 
Hükümetçe BheüıöGiiCe 

teklif olunan kabul edilen 

Tahsisatı fevkalâde 

BEİS — Bu fasıl hakkında mütalâa var mı? 
(Hayır sadalan) Efendim bu fasıl hakkmda mü
talaa yok» Ttadilname de yok, bu fasıl hakkındaki 

26Ş 384 2 208 000 

müzakereyi Mfî görenler lütfen el kaldırsm. Ka
bul edildi. 

F. M. Nev'i muhassasat 
Hükümetçe Encümence 

teklif joftman kabul edilen 

M 

B 
329 Cephe ve seferi zammı 

Seyyar jandarma birinci ve ikinci kuva yi seyyare 
(P) teşkilatı 
Telsiz telgraf ecnebi memurların muhassasat ve siairesi 

0 
490 512 
80 770 
3 000 

3 00© 000 
49ff 5İ2 
50 000 
3 000 

Üç yüz yirmi dokuzuncu (B) faslının yekûnu 544 282 3 543 512 

FEBÎD B. (Çorum) — Esasen bu bir kanu
nu mahsusla kabul edilmiştir. 

NEÇÎB B. (Ertuğrul). — Efendim bu fasılda 
bir (P) teşkilâtı var. Bendenizin kanaatımca bun
dan • matlup netice hasıl olamıyor ve olamıyaçak-
tır. Çüttki memlekette bir takım felâketi maddiye 
ve maneviyeye sebeb oluyor. Yani memlekette 
ahlaksızlık tohumu sağıyor. Bunun gelecek sene 
için ilgasını teklif eylerim. 

. BIŞÎŞ—Başka mütalâa var mıef endim? 
MEİ1ET ŞÜKJtÜ B. (Karahisarr Sahip) — 

Neeib Bey biraderimiz hakikaten mühim bir nok
taya tefloas ettiler. (P) teşkilâtı belki mühimdir 
ve düşünülerek yapılmıştır. Buna lüzum vardır. 
Veyahut; yoktur. Lâkin bugün her tarafta (P) 
teşlrilâttnın yapmış olduğu şey zannederim ki 
memleketin ahlâkını kemirmektedir. Memleketi
mizde elim bir jurnalcilik devresi açılmıştır ve bu 
jurnalcilik memleketimizde, ahlâksızlık tevlit et
mekte; zâbitannuızm da» milletimizin de ahlâkmı 
bozmaktadır. Şüphesiz bu yapılırken elbete böyle 
bir sakini neticeye doğru yürüsün diye yapılmış 
değildir. Ordu dahilindeki casusları vesaireyi ya
kalamak için ve bu bapta lâzımgelen malûmatı 
elde edebilmek için yapılmış bir teşkilâttır. Fakat 
bu teşkilâtın mesaisi bundan ziyade» dediğim gibi 
mesaili adiyeye inhisar etmiştir. Hepimizin ma
lûmu olan bir çok hakayik vardir ve gözümüz 
önünde cereyan etmiştir. Söylemesine teeddüp 
ederim. Eskişenirde bir takım kadın mesaili arka
sında p*) te^ilâtı ta-ra^ndan bir çok şeyler ya
pılmıştır. feunu bilen arkadaşlarımız da vardır. 

veyahut (P) 
ketimizin 
Bunun lağvına 

Binaenaleyh bir çok kıymetli gen£ ve cephelerde 
hizmete elverişli zâbitanımızın böyle jornalcılıkla 

lâtiyle meşgul olması memle-
ratt nokta! nazlımdan elimdir. 

jöndeniz teklifediyorum. Bittabi 
bu sene için değil, 1337 senesi için lâğvini teklif 
ediyorum. 

HÜSŞYİN AYNÎ B. (Erzurum) — Efen^ 
dim bütün milleti hüsnüniyet sahibi olarak ta
nır ve bütün zâbitam bu sıfatla , muttasıf bi-
liriz. Zannediyorum ki böyle beş on kişi ile (P) 
teşkilâtı yapıyorum diyerek bir . orduya itimat
sızlıktan başka bir şey yapmıyoruz. Bugün bir 
ordu ilerisinde herkes namuskâr ve afiftir. Bi
risi hıyanet yapağı zamanda diğerleri hepsi (P) 
teşkilâtıdır. Mevcut olan birşey üzerine suizan 
telâkki ederek başkasına bir imtiyaz vermekte 
mâna net rica ederto.' Anadolu'da polis teşkilâtı 
vardır. Hüküm teteşkilâtı vardır. Bütün millet 
emniyeti umumiyeye mazhar olduğu halde günde 

40 - 50 hafiyeyi bu milletin içerisine sevkedip, 
günde bin tane jurnal, bin yaîan uydurmak bu 
ne mahiyettedir. Rica edeı-im? Katiyen efendi
ler, herkese itimadınız vtedır. t thnatsız oîan-
Larmı diğerleri bulur, ortaya eıkanri, Hepimiz 
(P) 'teşMâtınââııfö. (P) teşkilâtı ne oluyor? 
Esasen bu gibi 'teşkilâta. hangi î kanalla yapmış
lar ve nereden para; sarletmişler? îkbâsatı mes-
türetten yapsalar gözümüz goısafizdi. Taûden 
bizden habersiz bir teşkilât yapmsşl&r. Elli bin 
lira sarf etmişler. Gelmeler bmnu da tasdik edin 
diyorlar.: Harigi işi görmüşleri Konya'da (P) 

— • » — 
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teşkilatımız varken, herşeyimiz Varken bir Deli-
başiyle Hükümet baş edemedi. Bir Delibaşı kalk
tı, mehn'leketi alt üst etti. . Nerede kaldı (P) te§: 
kilâtıİ Binaenaleyh, halka itimat edelim, zâbita-
nımıza itimat edelim. Bu hafiyelikten başka bir 
mahiyette değildir. 

yimyJLFAM MÎLLÎYE VEKİLİ FEVZÎ Pş. 
.—•; Efendim, (P) teşkilâtının mahiyeti anlaşıla
mamış veyahut bidayette vazifesini anlamayarak 
biraz tevsii daire etmiş olduğu anlaşılıyor. Bi-

•. lâhare bunun dairöşi tahdit olunmuş, vazifesi ne 
ise o gösterilmiş ve ona davet edilmiştir. Malû
mu âlinin (P) teşkilâtı; ordu dâhilinde casusluk; 
teşkilâtı değildir. Orduya düşmanların sevke-
deeekleri casusluğa mukabil bir teşkilâttır. 

Bugün malûmu âliniz, düşmanlarımız memle
keti ve orduyu yıkmak için birtakım ahlâksız 
adamları memleketimize ithal ediyorlar. Ordu
ya ithal ediyorlar. Bunların iki vazifesi vardır. 
Birincisi; ordunun kuvvet ye vaziyeti ve mümkün 
olduğu kadar ordunun yapabileceği harekât hak
kında,;^ gizli nıkata sokularak, aldıkları malû
matı düşmana veriyorlar. Buna casusluk teş
kilâtı derler ki, düşmanın bizim içimizde yaptığı 
teşkilâtı menedebilecek bir vasıtadır bu. İkinci
si; maatteessüf bazı ahlâksız adamları düşman 
para ile tutarak ordumuza sevkediyor. Ordu
muzun, gerek zâbitanrm ve gerekse efradını, bir 
takım zehirli sözlerle, tesmim ediyorlar. Bu sair 
retle birçok fenalıklar zuhur ediyor ve bu adam
ların bir haylisi derdest olunarak istiklâl Mah
kemelerine sevkolundular ve cezalarını gördü
ler ve; bu suretle bidayette orduda görülen inzi-
bâtsızlık ve; ordu efkârrndâ görülen gevşeklik za
il oldu. Bu ancak orduya girmek isteyen "bu gi
bi anasırı muzırranln bertaraf edilmesiyle müm
kün olmuştur. Ancak arkadaşlarımın sinirlen
dikleri bir husus vardır ki, bunu memleketin bil
umum emniyeti umumiyesini tebdil edecek bir 
casus şebekesi halinde tasavvur buyuruyorlar. 
Bu böyle değildir. Bidayette biraz tevessü et
mişti. Fakat bunu menettik, hududu tabiisine 
irca ettik ve buna lüzum vardır. Miktarlarını 
da azalttık' -ve bunu kaldıracak olursak/bugün
kü vaziyette ordumuzu hariçten gelecek - mikrop 
tabir edeceğim ^ mikroplara karşı muhafaza ede
meyiz. Bu, bir vasati maniadır. 

HÜSEYİN AVNİ- B. (Erzurum) — Bu va
zife için ordumuzda yirmi bin zabit var. Onlar 
vasıtasiyle yaptırıîsa, hepsi hüsnü niyet sahibi, 
hepsi memleketin menafime hadim. Binaena^ 
leyh başka bir yere nüfuz göstermesin. Memle
ket haricinde olsa doğru. Konya 'da, Kayseri 'de 
ve şairede bu teşkilât Vâr. Bunlar hudut hari
cinde değildir. Bu vazifeyi hudut dâhili olan 
yerlerde zâbıtanınıza yaptırınız. 

MÜDAFAAt MÎLCÎYE VEKÎLÎ FEVÎ3Î Pş. 
— Arzedeeeğim efendim, Şimdi Beyefendinin 
buyurdukları gibi, bilûmum zâbitan hattâ bilûmum 
memurin ve efradı millet, memlekete mazarrat 

i ikaeden eşhası teslime mecburdur. Ancak bu eşhas 
gelipte kendilerini meydana koymazlar. Bunlar 
mikrop gibi hüsnü suretle ve hüsnü tevilâtla fi-, 
kirlerini kabul ettirmek isterler ve malûmu âli
niz herkesin hususi bir vazifesi vardır, tabur ku
mandanı, taburundan mesul, alay kumandanı, 
alayından mesuldür. Fırka kumandanı, fırka
sından mesuldür. Bu suretle kendi mesuliyet
leri dâhilinde pek açıktan zuhur edecek bu gibi 
fena adamları tutup teslim ederler. Fakat bun
dan başka gelip gizli,gizli iş yapanları aramak 
vazifesi değildir. Bu gibi şeylerle uğraşacak ay
rıca adamlar ve zâbitan lâzımdır. (Kâfi sada-
ları). . 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Paşv 
Hazretleri, ızlâle çalıştığı zaman temas eder. Si< 
zin buyurduğunuz şekilde olursa melek olur, ga
ibe hükmedilmez. Eğer zarar maddi teşebbüsü 
görülürse, her kim olursa olsun; demek ki, ken
disini tanıtmıştır. Tanıtmazsa zararı yok. 

MÜDAFAÂ1 MİLLİYE VEKİLİ FEVZİ Pş. 
•—Zati âliniz yalnız* ifsat meselesini buyuruyor
sunuz. Ya casusluk meselesini ne yapacağız? Ge
lecek no diyecek? nerede asker vardır. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Tahsi
satı mestureden adam. gönderirsiniz. 

MÜDAFAAl MİLLİYE VEKİLİ FEVZİ Pş. 
— Nerede ne var? Meselâ, kışlaya bir adam gel
miş, dolaşıyor. Bunu anlıyaeak bir adam lâ
zım, nereden gelmiş, nereye gidiyor? Bunu anlı-
vâeak. • 
' H Ü S E Y İ N AVNİ B. (Erzurum) — Tahsi
satı mesturenin işte hikmeti de budur. Yirmi bin 
lirayı oraya verin. Bugünden itibaren''bu teşki
lâtı lağvedin. 

MÜD AF A Al MİLLİYE VEKİLİ FEVZİ Pş. 
—• Doğrudur efendim, Şimdi bunların masarif i 
fevkalâdeleri için verilecek miktarı tahsisatı mes
tureden vereceğiz.; Fakat zabıtanın bir kadrosu 
vardır. Bunlar açıktır, değil mi efendim? Bun
ların maaşını yerecek . bir kadro lâzımdır. Bu 
mestur değil, mekşuftur. Filân falan zabit diye 
isimleri vardır. Bunlar (P) teşkilâtı kadrosu 
dahilindedir. Ö kadro da bunların maaşların
dan ibarettir. Fakat geçen şene bunun ikisi bir
leştirilmiştir ve sarf olunmamıştır. Zaten bir 
kısmı fazladır. (40 000) lira tahsis olunacak-' 
tır, (10) bin lira bunların maaşı nizamileridir. 
Kırk bin lira da bunlara tahsisatı mestureden 
bir kısım sarf olunduğu için kırk bin lirayı ten
zil ediyoruz. Esasen maaşlarından ibarettir. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Rica ede
rim, tahsisatı mestureden veriniz. 

;MÜDAFAAl MİLLÎYE VEKİLİ FEVZİ Pş. 
— Maaşlarını ne yapalım? Kadro meselesi... Şim
di meselâ; tabur, alay, diyoruz. (P) teşkilâtrnın 
maaşı aslilerini (10) bin liraya dâhil ediyoruz. 

MEHMET ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahip) — 
Karargâhlarda bulunabilir paşam. Meselâ Mü-
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dafaai TVfilliye karargâhında bulunabilir. Üç 
zabit, ordu karargâhında, kolordu karargâhında 
bulunabilir. Çünkü (P) teşkilâtı namı altında 
btı gibi teşkilât tevessü etmiştir. 

MÜDÂFAAÎ MÎLLÎYE VEKİLİ PEVZÎ Pş. 
, Tenkis ettik. 

MEHMET ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Bir 
takrm çoluk çocuk hususatı zatiye ile ihtirasatı 
şahsiyelerde bulunuyorlar. Binaenaleyh, mem
lekette bir ahlâksızlık başgöstermiştir. Devam 
ediyor. 

MÜDÂFAAÎ MÎLLÎYE VEKÎLÎ FEVZÎ Pş. 
— Onları menediyoruz. 

MEHMET ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahip) — 
Bu, memleketi ahlâksızlığa doğru götürüyor. 
Binaenaleyh, bu teşkilâtı kaldırmak veyahut mil
letin size yermiş olduğu tahsisatı mastüreden 
sarf etmek lâzımdır. (Gürültüler, ve muhavere
ler). ' 

REÎS —r Muhavere" etmeyiniz efendim. Söz 
alanlar sıra ile söylesin. 

MÜDÂFAAÎ MÎLLÎYE VEKÎLÎ FEVZÎ Pş. 
..-«-.• Bendeniz bu (P) teşkilâtının' lüzumuna ka

niim. 
REÎS — Müzakereyi kâfi görenler lütfen el 

kaldırsın. Müzakere kâfi görüİdü. 
Efendim;.Ertuğrul Mebusu Necip Beyin tak

riri : (P teşkilâtının ilgasını teklif eylerim). 
(Ret sadaiarı).. 
(P) teşkilâtının ilgasını kabul edenler lütfen 

el kaldırsın. Lütfen indiriniz efendim. Bu tak
riri kabul etmeyenler el kaldırsın. Takrir kabul 
edilmedi. 

Faslın yekûnunu reyi âlinize arzediyorum: 
Faslın yekûnu 3 543 512 liradır. 

YAHYA GALÎP B. (Kırşehir) — Zaten ka
nunu mahsusla kabul edilmiştir. . 

REÎS—^ Bu fasıl hakkında müzakereyi kâfi 
görenler lütfen el kaldırsın. Kabul edildi. 

Yekûnu umumî 27 576 039 lira, Müdafaai Mil-
liye bütçesini 27 576 039 lira olmak üzere ka
bul edenler lütfen el kaldırsın. Efendim kabul 

• etmiyeriler lütfen el kaldırsın. Kabul edildi. . 
Efendim, Mazhar Müfid Beyin beyanatını 

başka bir müzakerede dinleyelim. Sözü mahfuz
dur. 

MAZHAR MÜFÎD B. (Hakkâri) - B ö y l e 
daima mahfuz kalsın. 

REÎS — Efendim, Müdafaai Milliye, bütçesi 
bitti. Vaktimiz müsaittir. Tensip buyurursanız 
tarik bedeli nakdisi kanununu çıkaralım. îki 
maddesi kalmıştı. .; 

, MADDE 6. — Her şahıs mükellefiyeti nak-
diyesinden maada bulunduğu kaza ve nahiye 
dahilinde kasaba ve kariyelerine nihayet; üç 
saat mesafede turûku âdiye ve hususiye inşasında 
ve memurini idare ve fenniyenin tâyin ve irae 
edecekleri mahallerde senede âzami sekiz günü 
tecavüz etmemek üzere mecaİisi umumiyeee tâ
yin olunacak eyyam bedenen çalışmaya ve bu 

mükellefiyeti bizzat ifa etmek istemiyenler yer
lerine başkaca amele göndermeğe mecburdur. 
Bu mükellefiyeti bedeniyeyi. ifa da taallül edenler
den beşinci madde mucibince cezaen iki misli 
amele yevmiyesi ahzedilecektir. Birinci madde 
mucibince istisna edilenler bu mükellefiyeti be-. 
deniyeden de müstesnadır. 

HACI MUSTAFA Ef. (Ankara) — Efendi
ler; br adam hem dört amele yevmiyesi, mesela 
Ankara'da en aşağı birer liradan dört lira ve
recek, hem de sekiz gün bedenen mükellef ola
cak. yollarda çalışacak. (îyi. iyi sadaları). 
pekâlâ.. Bunu istemedik bir ferd yoktur. Bun
ların hepsi doğru ve pek münasip. Yalnız 
herkes yolsuzluktan, şikâyet ediyor. Şimdi bu 
tarik bedeli nakdisi bu seneye de- teşmil edili
yor. Ben bir köylü tasavvur ediyorum. ,58 ya-
şıda. Üç tane oğlu var, 17 -18 yaşlarında. Şimdi 
bunun tarik bedeli nakdisi bir sene içinde elli, 
altmış lira tutar, öyleya, bir kere 16 lira da 
bu sene için verecek. Hiç yol yapılmadan.. Pekâlâ 
rica ederim, geçenlerde arzettimdi. Şimdi An
kara köylerini en selâmet farzedelim. Bunlar 
harbi umumide, o kadar mutazarrır olmadı. 
Fazla olarak bir çok şey de kazandılar. Fakat 
bir çok köyler biliyorum ki, teslise tâbi tutul
du. Parayı veremediklerinden dolayı malları, 
mülkleri haezolundu. Bir de tuttuk, yine o kö
ye tedrisatı iptidaiye parası olarak 200 lira 
koyduk. Şimdi de 200 lira tarik bedeli... Rica 
ederim; biz nereye gidiyoruz? Ben anlamıyorum. 

ALÎ ULVÎ B. (Burdur) — Halka doğru! 
HACI MUSTAFA Ef. (Devamla) — Halka 

doğru mu, yoksa halkı imhaya doğru mu? Rica 
ederim. Yol, yol, yol... Meşrutiyetten bu ana ka
dar ne.kadar yol yapıldı? Bilhassa harbiümu-
mîde niçin yapılmadı? Ozaman amele yevmiyesi 
50 kuruşa idi. Bugün 100 kuruştur. Şimdi ise 
harbi umumiden daha tehlikeli, yani daha meş
gul edeğil miyiz? Yol itiraz götürmez. Lâkin 
yol yapılmaz. Meselâ köylü bir tedrisatı iptida
iye parası veriyor. Muallimler, memurlar bol 
bol maaş alıyorlar,, fakat köylerde bir mektep 
yok. Şimdi bu yol parası da verecekler, yine 
yolları yâpılmıyacaktır. Benim itiraz ettiğim 
nokta • burasıdır. Yoksa bunun okadar lehinde-
yimki j kendim gideyim çalışayım. Tek yollar 
yapılsın. A.hâliyi bu kadar izaç, bu kadar taz
yik etmiyelim. Köyler bu parayı veremez. Alel-
liusus istila görmüş, isyan çıkmış köyleri, nazarı 
dikkate alın, rica ederim. Bu köyler bu parayı 
veremez. Sonra bir adam böyle iki yerinden bo
ğazlanmaz. Ben hem dört amele yevmiyesi ve
reyim, sonra da gideyim, yolda çalışayım. Bu 
olur mu rica ederim? Bu olmaz efendiler. Bu; 
bir adamın iki yerinden boğazlanması demektir. 
Bunun için hem bu maddenin hem de aşağısm-
daki maddenin tayyı ieabeder. Esasen yürümez, 
gitmez. Efunları. boşa yaparız, hem efendim, 
münasebeti yoksa da lütfen dinleyiniz. Biz bu-
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rada ne için içtima ettik? burada bir Hükümet 
kurduk. Ne için? Bizim bir gayemiz var, mu
kaddes bir gayemiz yar. O gayeye vâsıl olmak 
için! bir kere hududlarımızı tahkim edelim de 
sonra bağ mı yapacağız,, bahçe mi yapacağız? 
yapalım. Bana kalırsa şimdi fazla bir paramız 

varsa topa, tüfeğe askerimizi ilbasa, şu mem
leketi müdafaa ve muhafaza hususuna, Yunanı 
İzmir'den atmak esbabına hasrı ve tahsis ede
lim. Milleti Hükümetimizden tebrit etmiyelim, 
fena şeyler vukuuna meydan vermiyeüm. Hem; 
bu boşa gider, ne yol yapılır, ne mektep. 
(Bravo şeşleri). 

Tedrisatı iptidaiye için hoca efendinin bir 
şeyi vardı.. (O başka sadalan). Mevzu başka, bi
liyorum amma hep bunun üzerine teferrü edecek 
(Devam sadalan). Efendiler; köylere salivane 
gibi 300 lira, 400 lira, 500 lira... Efendiler buğ
dayın okkası beş kuruş, arpanınki daha aşağı. 
Rica ederim; bir kere düşünün, bilmem ki, bu 
ne ile' olur? Veremez, yapamaz. Hele altındaki 
madde bu seneye de teşmil ediyor. Niçin bu 
seneye teşmil' ediyorsunuz, geri geri gidiyor
sunuz? Vallahi ben böyle halka doğru gitmenin 
taraftarı değilimi Binaenaleyh bu iki maddenin 
de tayymı istiyorum. (Bravo sesleri). 

MAZBATA MUHARRİRİ SÜLEYMAN SIR
RI B. (Yozgad) — Efendim, bu maddede «Her 
şahıs mükellefiyeti nakdiyesinden maada bulun
duğu kaza ve nahiye dahilinde kasaba ve ka
ri yel erine nihayet üç saati tecavüz etmemek 
üzere meclisi umuminin takdir ettiği veçhile 
âzami'sekiz gün çalışsın» denildi. Bundan mak
sat, malûmu âliniz, tarik bedelâtı nakdiyesi 
Hükümetçe cibayet olunuyor, köprülere, turu-
ku resmiyelere, bir takım turuku umumiyeye 
sarf olunuyor. Sonra köyden köye gitmek için 
katiyen yök mevcut değildir. Bendeniz bir şey 
arzedeyim. işte Karahisarı Şarki Mebusu Mus
tafa Bey bilirler. Kaymakamlığım- zamanında 
devirde geziyordum. Akseki namında bir köye 
vardım. Oradan bir dere geçiyor. Orada bir adam 
araba ile buğday getirdi. Arabadan indi. Çuval
ları bir tahta parçası üzerine koydu, buğdayı 
sürükleyerek, aşağı iki minare boyundaki dere
ye indirdi. Sordum bu adama; bunları• çıka
rırken hasıl çıkaracaksın? Arkamda çıkara
cağım dedi. Bendeniz oradan köye avdet ettim 
ve yanımdaki jandarma kumandanı vasıtasiyle 
köyün bütün erkeklerini topladım. Ertesi gün 
bunun yanında bunları çalıştırmak suretiyle 
yolu tamire çalıştım. Fakat üç gün sonra na
tamam bırakmağa mecbur oldum. Çünkü se
ferberlik ilân edildi. Yol yanın olarak elhale* 
tühazihi bekliyor. Binaenaleyh Hükümet çalış

madı diyor. Böyle elinde bir kanun bulunmadıkça, 
çalışmak arzusunda, bulunan bir memur mesuli
yetten korkuyor, angariye gördürmüş denilerek 
mesul ediliyor. Mesuliyetten korkarak buna 
cüret edemiyor. Bilirsiniz ki, köylüler işsiz, 

güçsüz zamanlarında duvar dibinde dizilirler, es
neyerek otururlar. Köyün içindeki süprünrüye 
bile bir kürek vurmazlar. Bu maddeyi kabul 
etmekten maksat, köyden köye^ köylerden nahi
yelere giden yollar da boş zamanlarda köylü
leri sureti hususiyede çalıştırmaktır. 

HASAN BAŞRÎB. (Karesi) — Hacı Mustafa 
Efendi Hocamız kürsüye çıktığı zaman zannettim 
ki bu maddenin lehinde söyleyecekler. Halbuki 
aleyhinde bulundular; cidden hayrette kaldım. 
Efendiler; şimdiye kadar köylüler hep kendi men
faatlerinden başka yerler için çalıştırılıyordu. İşte 
bu kanundur ki, ve bu maddedir ki, köylüleri 
kendi menfaatleri için çalıştıracaktır. Eğer me
sele bir para meselesi; bir teklif meselesi olsaydı 
o vakit hakikaten köylülerimiz ezilmiştir, bitkin
dir, Binaenaleyh kabul etmeyelim diyebilirdik. 
Halbuki efendiler bu kanun; köylünün menfaati 
iktisadiyesine matuf pek hayırlı bir teşebbüstür. 
Bunun aleyhinde bulunmak; köylünün ve ahali
nin aleyhinde bulunmak demektir. Rica ederim 
arkadaşlar, iyi düşünelim. Vakıa şimdiye kadar 

köylü tarik bedelâtı nakdiyesini, bidayeti vazından-
. beri, her sene verdi; mukabilinde istediği yola 
malik olamadı Bu, doğrudur... 

Fakat efendiler; elimizde mevcut yolların 
mükellefiyeti bedeniye sayesinde meydana geldi
ği de doğrudur. Ne kadar yolumuz, ne kadar 
imalâtı sınaiyemiz varsa bunlar hep köylünün 
mükellefiyeti bedeniyesinden ibaret olmak sure
tiyle, istifade edilmek şartiyle meydana getiril
miştir... Bugün köylü, zavallı köylü; vilâyetler 
için, payitahtlar için .vesaire için bir çok yollar 
meydana getirdiği halde kendi köyceğizi için; 
kendi obacığı için, kendi nahiyesine gidecek yer
lerde niçin âdi yollar yapmaktan, yaptırmaktan 
mahrum kalsın? ' . 

Efendiler; köylüler cerime olarak senede bir
çok defa, birçok yerlerde çalıştırılıyor. Rica ede-
rim, senede hiç olmazsa bir kaç. gün de kendi ik
tisadiyatı ve kendi menafii için çalışsan. Bu, köy
lünün aleyhinde değildir, vallahi köylünün lehin-
dedir.. Zaten köylü; gayrikanuni olarak brçok 
yerlerde çalıştırılıyor, birçok parası alınıyor. 
Fakat biz bu kanunu; köylüyü kendi menfaatına 
çalıştırmak için kabul ediyoruz. Rica ederim. 
Bu kanun çok faydalıdır, bunu reddetmeyelim... 
Reddedersek köylüler bize, hakikaten rahmet 
okumaz... 

Peki bunu reddettik; köylünün verdiği para
larla yine vilâyet, liva payitaht yolları yaptır
dık, köylü yine yoldan mahrum kaldı. Köylü 
böyle sittin sene yolsuzluk içinde bunalsın ve za
vallı şimdiye kadar çektiği birçok istirahata ilâ
veten daha yüzlerce istirahat içinde mi kalsın? 

Bu kanunu lütfen kabul edelim. Yalnız şekle 
ait tadiller falan yapılacaksa; bunlar ayrcea mev-
zuubahis olabilir, fakat esasını reddetmiyelim. 

Bugün efendiler; Bulgaristan; dün bizden ay
rılmış çobanımız olan Bulgaristan; bütün mem-
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leketinin dâhillerini yollarla doldurmuş ve bunu 
bu gibi basit usuller sayesinde temin etmiştir. 
Rica ederimj eğer biz mümkünse yol parası da 
almayalım. Fakat münhasıran mükellefiyeti be
deniye usulünü kabul edelim. 

REÎS — Söz alan.iki zat var, müzakereye de

vam edebiliriz. Fakat ittihazı karar etmek için 
ekseriyetimiz mevcut değil, bunun için celseyi, ta
til etmek mecburiyetini hissediyorum. Cumartesi 
günü ayni saatte içtima etmek üzere celseyi tatil 
ediyorum. 

Saat 5 sonrada celseye nihayet verildi 

»-e-« i 

Büyük Millet Meclisi âzayi kiramınm muhassasatlarımn tezyidi hakkındaki Divanı 
Riyaset kararını kabul edenler: 

Fvzi E l (Malatya), Dr. Fikret B. (Kozan), 
Fikri Faik B. (Genç), Derviş B. (Mardin), 
Mazhar Müfit B. (Hakkâri), Hasan Sıddık B. 
(Van), • Rıza B. (Muş) Hüseyin Hüsnü Ef. 
(Üsküdar), Tufan B. (Hakkâri), Nuri B. (Bo
lu), Mustafa B. (Karahisarı Şarkî), Yusuf Zi
ya B. (Mersin), İsmail Remzi B. (İsparta), 
Mustafa Kemal B. (Ertuğrul), Veliyettin B. 
(Burdur), İsmail B. (Erzurum), Ziya B. (Si
vas), Mazlum Baba Ef. (Denizli). Besim Atalay 
B. (Kütahya), Derviş B. (Bitlis), Abdullah Ef. 
(Bolu), Eyüp Sabri B. (Eskişehir), Kadri Ah
met B. (Diyarbekir), Hacı Şükrü B. (Diyaribe-
kir), Recai B. (Tarabzon), Muhtar B. (Mersin), 
Rifat B. (Tokat), Celâl B. (Genç), Rağıp B. 
(Kütahya), Dr. Ali Haydar B. (Genç), Hasan 
B. (Trabzon), Rifat Ef. (Konya), Ahmet Hil
mi B. (Kayseri), Avni B. (Saruhan), Salâhat-
tin B. (Üsküdar), Şakir B. (Ankara), Naim Ef. 

(İçel), Cevdet B. (Kırşehir), Vehbi Ef. (Kon
ya), Hakkı B. (Ergani), Ruşen B. (Gümüşane), 
Necip B. (Ertuğrul), Esat B. (Lazistan), Orhan 
Yasin B. (Oltu), Rasim B. (Sivas), Abdülgani 
B. (Siverek), Rıza B. (Yozgad), Sami B. (İçel), 
Hacı Mustafa Ef. (Niğde), Sait B. (pngır ı ) , 
Nüzhet B. (Ergani), Bahri B. (Yozgad), Atıf 
B. (Kayseri), Hafız Abdullah Ef. (İzmit), Ali 
Rıza Ef. (Batum), Hasan Fehmi B. (Güinüşahe), 
Ahmet B. (Yozgad), Yahya Galib B. (Kırşe
hir), Memet Emin B. (Ergani), Salih Ef. (Siird), 
Yusuf İzzet Paşa (Bolu), Şeyh Fikri Ef. (Genç), 
Salih Ef. (Erzurum), Tevfik B. (Van), Nusrat 
E i > (Irzurum), Mustafa Lûtfi B. (Siverek), 
Muştala Kemal Paşa (Ankara), Tahsin B. (Ay
dın}, Rüstem B. (Oltu), Rasim B. (Cebelibere
ket), Mahmut Sait B. (Muş), Nafiz B. (Canik), 
a y a B. (Kângın), Ali Ulvi B. (Burdur), Ali 
Vasıf B. (Genç), Fuad B. (Çorum). 

Reddedenler 

Dr. Fuad B. (Bolu), Abdülhak Tevfik B. 
(Dersim), Hasan Basri B. (Karasi), Süleyman 
S im B. (Yozgad), Hilmi B. flSuıkara), Dr. Abi-
din B. (Lazistan), Neşet B. (Kângın), Operatör 
Emin B. (Bursa), Musa Kâzım Ef. (Konya), 
Hacı Mustafa Ef. (Ankara), Zamir B. (Adana), 
Ömer Vehbi Ef. (Konya), Halil İbrahim Ef. 
(İzmit), Sabri B. (Kastamonu), Vehbi B. (Niğ
de), Atıf Ef. (Ankara), Dr. Suat B. (Kastamo
nu), Memet Ef. (Adana), Ömer Lûtfi B. (Sa

ruhan),1 Memet Ragıb B. (Amasya)» Behçet Bi 
(Kângın), Asım B. (Erzurum)/ Kâzım Hüsnü 
B. (Konya), İsmail Safa B. (Mersin), Memet 
Şükrü B. (Karahisarı Sahib), Şevket B. (Si* 
nob), Abdülgafur Ef. (Karesi), Şemsettin Ef/ 
(Ankara), Hasan Ef. (Denizli), Hacı Bekir Ef» 
(Konya), Halil İbrahim B. (Antalya), Rifat B* 
(Kayseri), Ziya Hurşia B, (Lazistan). 
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